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ABSTRAKSI 
 

MITA FEBRININGTYAS. HUBUNGAN TERPAAN REALITY SHOW “SHE 
CAN TUPPERWARE” di TRANS7 DENGAN SIKAP  PEREMPUAN DALAM 
MERAIH KESUKSESAN (Studi Korelasional Hubungan Terpaan Reality 
Show “She Can Tupperware” di Trans7 Dengan Sikap Perempuan Dalam 
Meraih Kesuksesan di Surabaya). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan terpaan reality 
show She Can Tupperware di Trans7 dengan sikap perempuan dalam meraih 
kesuksesan.  

Terpaan media akan memberikan sebuah respon bagi pemirsanya, seperti 
pada teori S-O-R yang mengasumsikan bahwa media massa menimbulkan efek yang 
terarah, segera dan langsung terhadap komunikan.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang 
diperoleh menggunakan kuisioner dan penentuan sample menggunakan Cluster 
Random Sampling. Selanjutnya data diolah dengan menggunakan metode korelasi 
Rank Sparman. Signifikan hubungan terpaan reality show She Can Tupperware di 
Trans7 dengan sikap perempuan dalam meraih kesuksesan diperoleh setelah 
menghitungan akhir menggunakan uji t (signifikansi 0,05).  

Dari data yang dianalisa bahwa secara statistik variabel terpaan reality show 
She Can Tupperware di Trans7 (X) tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan 
sikap perempuan dalam meraih kesuksesan (Y), yang berarti tayangan reality show 
She Can Tupperware di Trans 7 tidak mempengaruhi adanya perubahan sikap 
perempuan dalam meraih kesuksesan. hal tersebut ditunjukkan dari nilai ttest 1,646 
lebih kecil dari ttabel yakni 1,980.  

 
Kata Kunci : Hubungan, Terpaan, She Can Tupperware, Sikap.  
 
 

ABSTRACT 
 

MITA FEBRININGTYAS. The Correlation exposure Of Reality Show She Can 
Tupperware On Trans7 With The Attitude Of Woman To Reach Successfull 
(The studies of correlation exposure of reality show She Can Tupperware on 
Trans7 by attitude of woman to reach the successful in Surabaya). 

The purpose of this research is to know the correlation exposure of reality 
show She Can Tupperware on Trans7 with the attitude of woman to reach the 
successful. 

 The exposure communication media will give a respond for the viewer, such 
as the S-O-R theory which assumes that the mas media give a directly.  

This research is use the quantitative method. The data that was obtained by 
using the correlation of Spearman Rank Method. The signification result of the 
correlation exposure of reality show She Can Tupperware on Trans7 with the 
inspiration attitude of woman to reach the succesful will be obtained after the final 
calculation by using t-test (index signification 0,05).  

From the data that has been analyzed explain that according to the statistic 
variable of the attack of reality show She Can Tupperware on Trans7 (X) does not 
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have significant correlation with the attitude of woman to reach the succesful (Y), of  
which has been shown from the ttest 1,646 result is less than the ttable is 1,980. 

 
Keywords : Correlation, Exposure, She Can Tupperware, Attitude. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.      Latar Belakang Masalah 

Masyarakat dalam kehidupannya membutuhkan informasi untuk memenuhi 

kebutuhan yang beragam. Informasi selalu berkembang seiring perubahan jaman. 

Dapat dikatakan masyarakat tidak hanya butuh melainkan masyarakat dituntut untuk 

mengetahui informasi – informasi yang selalu berkembang. Dalam penyampaian 

informasi tersebut tidak pernah lepas dengan suatu proses komunikasi. Komunikasi 

adalah transmisi pesan dari suatu sumber kepada penerima (Lasswell, 1948). Dalam 

proses komunikasi itu sendiri selalu membutuhkan suatu sarana atau media dalam 

menyampaikan informasinya. Ketika media yang digunakan adalah teknologi yang 

membawa pesan kepada sejumlah besar orang, seperti surat kabar membawa kata-

kata yang tercetak, radio membawa suara musik dan berita, televisi dengan audio 

visualnya menghadirkan film, sinetron, berita, media tersebut biasanya disebut 

dengan media massa (Baran, 2012:5). 

Media massa saat ini telah menjadi jembatan untuk menghubungkan 

komunikator dengan komunikan yang melintasi jarak, waktu, bahkan pelapisan sosial 

dalam suatu masyarakat dan juga memiliki kemampuan untuk memikat perhatian 

khalayak secara serempak (simultaneous) dan serentak (instantaneous). Dalam 

penyampaian informasi sebagai tugas pokok media massa membawa pula pesan – 

pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan respon seseorang. Kehadiran 
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media massa merupakan gejala awal yang menandai kehidupan masyarakat modern 

saat ini. Hal ini dapat dilihat melalui meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat 

terhadap berbagai bentuk media massa, salah satunya adalah media elektronik yakni 

televisi. 

Televisi terus mengalami kemajuan yang pesat seiring dengan perkembangan 

informasi yang terus menggeliat. Televisi sering dijuluki sebagai faktor penentu 

perubahan yang kehadirannya tidak bisa dibendung. Televisi sebagai media 

penyampai pesan hadir dengan sifat dan kelebihannya yang audio-visual atau 

cinematography (pandang dengar dan gambar bergerak), sehingga informasi yang 

disampaikan akan mudah dimengerti. Pengaruh televisi dalam sistem komunikasi 

tidak pernah lepas dari pengaruh terhadap aspek - aspek kehidupan pada umumnya. 

Televisi disini menimbulkan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang sudah 

terlanjur mengetahui dan merasakannya, baik pengaruh positif ataupun pengaruh 

negatif 

Media televisi dalam kehidupan manusia memang menghadirkan suatu 

peradapan, khususnya dalam proses komunikasi dan informasi yang bersifat massa. 

Globalisasi informasi komunikasi setiap media massa jelas melahirkan satu efek 

sosial yang bermuatan perubahan nilai – nilai sosial dan budaya manusia. Televisi 

sebagai media yang muncul belakangan dibanding media cetak dan radio, ternyata 

memberikan nilai yang sangat luar biasa dalam sisi – sisi pergaulan hidup manusia 

saat ini. Kemampuan televisi dalam menarik perhatian massa menunjukkan bahwa 

media tersebut menguasai jarak secara geografis dan sosiologis. 
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Berkembangnya dunia pertelevisian memicu semakin banyak munculnya 

stasiun – stasiun televisi seperti TVRI, RCTI, SCTV, ANTV, MNCTV, Indosiar, 

Metro TV, Trans 7, Global TV, TV One, Trans (Kompas, 15/02/2013). Dengan 

segala macam program acaranya yang ditayangkan oleh stasiun televisi tesebut, hal 

ini membuktikan bahwa stasiun televisi semakin berlomba – lomba  untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan informasi. Televisi bisa menjadi candu dan karena 

kelebihannya kini telah menjadi kebutuhan primer masyarakat Indonesia (Badjuri, 

2010: 2).  

Tayangan acara televisi mulai dari yang bersifat informasi, pendidikan dan 

hiburan, memang sangat menarik pemirsanya karena dianggap mampu memberikan 

arahan dan masukan kepada pemirsa untuk bersikap dan berperilaku dalam 

kehidupannya sehari-hari. Namun keberhasilan sebuah tayangan televisi harus pula 

diimbangi oleh membaiknya daya nalar pemirsa dengan tingginya tingkat 

pemahaman dan pengetahuan mereka. Hingga pemirsanya dapat membedakan 

tayangan mana yang bermanfaat atau sebaliknya. 

Beragamnya program acara yang ditayangkan oleh stasiun televisi 

(infotaiment, games, sinetron, talk show, reality show dan berita), program acara 

yang masih banyak digemari masyarakat adalah reality show. Reality show 

merupakan salah satu tayangan yang mengungkapkan banyak realita yang terjadi 

dimasyarakat dan mampu menggugah kepedulian dan kesadaran sosial para 

penontonnya (Badjuri, 2010:13). Hampir seluruh stasiun televisi swasta di Indonesia 

memiliki program acara reality show dengan beragam tema, mulai dari tema 
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problema hidup, kehidupan sehari-hari seorang selebritis, kisah – kisah inpiratif,  

pencarian bakat, pencarian pasangan hidup, rekayasa jebakan, dll. 

Banyak reality show di pertelevisian Indonesia umumnya hanya sebuah 

program acara yang sifatnya menghibur. Mulai dari tayangan-tayangan jail seperti 

“Supertrap” , Uji nyali dalam "Dunia Lain" atau "Dua Dunia" yang mempertemukan 

peserta reality show dengan makhluk halus, “Mencari Cinta” tayangan bertemakan 

pernyataan cinta seseorang kepada orang yang dicintai, “Mata Lelaki” 

dan“Sexophone” yang membahas seputar seks dan dunia malam, dan masih banyak 

yang lain (http://media.kompasiana.com). Dari berbagai tema yang ada pada reality 

show tersebut, pemirsa seolah hanya melongo saat menonton tayangan yang 

disuguhkan stasiun televisi tanpa ada pesan tertentu yang bisa disampaikan. 

Sebenarnya reality show yang bersifat edukatif juga banyak ditayangkan stasiun 

televisi, tetapi acara-acara tersebut bagi sebagian pemirsanya hanya sebuah acara 

yang membosankan, mengingat masyarakat Indonesia yang heterogen dan memiliki 

tingkat selera dan kesukaan yang berbeda pada program acara ditelevisi. 

Dari banyak reality show yang beragam tersebut, stasiun televisi Trans7 

mencoba untuk menggunakan tema perempuan dalam program acaranya. Pemilihan 

konsep yang berbeda ini diharapkan selain untuk menarik pemirsa, program acara ini 

juga bisa menginspirasi perempuan lain dalam hal positif. “She Can Tupperware” 

adalah salah satu tayangan reality show di Trans7 yang ditayangkan setiap hari sabtu 

pukul 09.00 WIB dan dipandu oleh Shannaz Haque. Reality show ini 

merepresentasikan perempuan kedalam citra positif yakni bagaimana wanita juga 

mampu bekerja pada sektor publik salah satunya adalah menjadi wanita yang sukses 
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dalam dunia karir, politik, ekonomi, sukses dalam lingkungan disekitarnya, dll. 

Seakan membuat pemahaman baru dimana saat ini wanita tidak lagi terikat dengan 

ideologi partriarki, yakni sebuah paham membudaya yang selalu menganggap 

perempuan adalah makhluk lemah dan laki– laki sebagai penguasa.  

Saat ini telah banyak wanita sukses dengan usaha, kerja keras, kegigihan, 

hingga mereka mampu mengubah hidup menjadi lebih bermakna dan bermanfaat. 

Seakan menunjukkan bahwa sebenarnya posisi dan kemampuan wanita sama dengan 

laki – laki. Menjadi wanita hebat tidak harus dimulai dengan hal besar, tetapi dengan 

hal kecil yang mampu mengubah kehidupan kita dan membantu orang lain. Dari hal 

kecil tersebut wanita diajarkan untuk menjadi orang – orang hebat yang 

kemampuannya mampu diperhitungkan atau disetarakan dengan laki – laki. Karena 

sebenarnya perempuan dan laki – laki itu memiliki kemampuan sama dan hanya 

dibedakan dari segi bilogisnya saja. 

Adanya pembedaan antara laki – laki dan perempuan dalam kehidupan 

bermasyarakat yang membudaya biasa dilihat dari peran sosial. Pembedaan ini 

berhubungan  dengan pembagian peran sosial disektor publik dan peran sosial 

disektor domestik. Laki - laki biasanya lebih dominan disektor publik yang bersifat 

produktif dimana hasil dari aktifitas disektor ini selalu dihargai dengan sejumlah 

material tertentu biasanya finansial, sedangkan perempuan pada umumnya 

ditempatkan pada peran sosial disektor domestik dengan fungsi - fungsi 

reproduksinya, yang dalam kenyataan tidak pernah dihargai dengan sejumlah 

material tertentu, karena seolah peran sosial domestik ini merupakan peran yang 

memang seharusnya dilakukan oleh perempuan.  
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Badan Pusat Statistik kota Surabaya  yang menyebutkan tahun 2011 jumlah 

penduduk berdasarkan jenis kelamin perempuan di Surabaya adalah 1.506.978 jiwa, 

dengan tingkat pendidikan beragam.  Diantaranya lulusan SMA  dan SMK berjumlah 

29,38% dan lulusan perguruan tinggi sekitar 12,57%. Lebih mengalami peningkatan 

daripada tahun 2010 yang jumlah penduduk perempuan di kota Surabaya masih 

berjumlah 1.397.646 jiwa, dengan presentase tingkat pendidikan yang lebih rendah. 

Dari data tersebut bisa dilihat bahwa banyaknya penduduk berjenis kelamin 

perempuan dengan berkembangnya tingkat pendidikan, seharusnya peran perempuan 

dalam kemajuan pada segala bidang baik ekonomi, sosial, politik, budaya, juga 

semakin meningkat. 

Berdasarkan uraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah terpaan 

acara reality show “ She Can Tupperware” memiliki hubungan dengan sikap 

perempuan dalam meraih kesuksesan. Dipilihnya program acara She Can 

Tupperware karena dibanding dengan acara lain reality show ini menjadi salah satu 

acara yang hanya bertemakan perempuan, dari segi penyajiannya juga berbeda yakni 

perempuan yang menjadi narasumber pada setiap episodenya hadir dari beragam 

profesi dan lapisan sosial. Reality show bertemakan perempuan juga seolah menjadi 

warna baru dalam beragamnya program acara televisi di Indonesia. 

Terpaan dalam penelitian ini akan diukur dari frekuensi seringnya pemirsa 

yang menonton tayangan tersebut, dimana reality show ini hadir dengan penayangan 

1 kali dalam seminggu setiap hari sabtu yang ditayangkan di Trans7. Serta dari sisi 

durasi yaitu lamanya pemirsa menonton acara tersebut karena program acara ini 

hadir pada pukul 09.00 – 09.30 wib, sehingga paling lama durasi pemirsa menonton 
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adalah 30 menit. Diputarnya acara She Can Tupperware  pada jam-jam tersebut 

sangat sesuai mengingat sasaran utama dari tayangan ini adalah perempuan dan 

sangatlah tepat bila dihadirkan pada hari dan jam tersebut karena pada saat itu 

banyak masyarakat sedang menikmati hari libur akhir pekan dan bisa menjadi 

tontonan pagi hari yang menginspirasi bagi para keluarga khususnya perempuan. 

Sikap perempuan dalam meraih kesuksesan dalam penelitian ini akan diukur 

berdasarkan 3 komponen yakni kognitif, afektif, dan konatif. Sikap adalah 

kecenderungan memberikan tanggapan atau penilaian pada suatu obyek yang disukai 

atau tidak secara konsisten (Sarwono, 2009:84). Tiga komponen sikap tersebut 

adalah 1) kognitif menunjukkan bagaimana pengetahuan perempuan di Surabaya 

tentang tayangan reality show “She Can Tupperware” di Trans7. 2) Afektif meliputi 

perasaan atau emosi, apakah pemirsa menyukai atau tidak acara reality show ini, 

timbul atau tidak  ketertarikan dan kekaguman pada program acara tersebut. 3) 

konatif bisa disebut kecenderungan perilaku atau respon yang meliputi ada atau 

tidaknya keinginan dan tindakan pemirsa untuk menjadi perempuan sukses dan 

kreatif seperti yang ditayangkan pada setiap episode acara reality show ini. Namun 

tidak setiap perempuan sebagai objek dalam penelitian ini akan menunjukkan respon 

yang sama baik sikap positif ataupun negatif, karena setiap individu pasti memiliki 

tingkat perhatian, pengertian dan penerimaan yang berbeda terhadap program acara 

reality show “She Can tupperware”. Selain itu perbedaan pengetahuan, perasaan, 

nilai, hobi, kepentingan, pengalaman, dan selera juga ikut menentukan adanya 

perubahan sikap individu .  
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Adapun teori yang digunakan adalah teori S-O-R terdiri dari singkatan 

stimulus, Organism, Response. Teori ini menunjukkan bahwa komunikasi 

merupakan proses dari aksi dan reaksi. Artinya model ini nantinya berguna untuk 

memberikan gambaran tentang efek media yakni menjelaskan bagaimana terpaan 

acara reality show di televisi dapat menimbulkan perubahan sikap bagi pemirsanya. 

Peneliti memilih lokasi di wilayah Surabaya karena merupakan kota dengan 

jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan terbanyak  berjumlah 1.506.978 jiwa, 

daripada kota - kota lain yang ada di provinsi Jawa Timur (BPS Prov Jatim 2011). 

Masyarakat perkotaan seperti Surabaya juga memiliki ciri–ciri yaitu terbuka dengan 

informasi, media massa, aktif, dan bersifat modern (Soekanto, 2012 :136). 

Responden dalam penelitian ini perempuan yang berdomisili di wilayah Surabaya 

dan berusia 19 tahun keatas. Hal ini dikarenakan individu dalam usia tersebut 

memiliki kematangan emosional dan sosial, kematangan kognitif dan kemampuan 

intektual maupun keterampilan, dan ditunjang dengan sikap dan pandangan yang 

lebih realistis terhadap lingkungan sosialnya sehingga dapat mengikuti perubahan 

jaman (Dariyo, 2004: 66). Selain itu pemirsa televisi Indonesia saat ini lebih 

didominasi kaum ibu, kaum wanita dan hal ini terbukti dengan program acara televisi 

yang paling sukses adalah acara yang disukai kaum wanita (Kuswandi, 2008: 145) 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah 

penelitian tentang hubungan terpaan reality show She Can Tupperware dengan sikap 

perempuan dalam meraih kesuksesan di Surabaya. 
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1.2.      Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah hubungan 

terpaan reality show She Can Tupperware di Trans7 dengan sikap perempuan dalam 

meraih kesuksesan di Surabaya ? 

 

1.3.      Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

hubungan terpaan reality show She Can Tupperware di Trans7 dengan sikap 

perempuan dalam meraih kesuksesan di Surabaya. 

 

1.4.      Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis : 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

• Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk 

pengembangan ilmu komunikasi khususnya dalam bidang jurnalistik 

yaitu televisi yakni sebagai masukan bagi penelitian selanjutnya. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

• Diharapkan penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran tentang 

keberadaan perempuan dalam masyarakat. 
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• Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pengelola program acara 

“She Can Tupperware” di TRANS 7 agar khalayak semakin tertarik 

dalam menonton program acara tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.


	burn skripsi



