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Abstrak
Di dalam masyarakat terdapat aturan-aturan tertentu tentang pergaulan sesuai dengan agama 
dan kebudayaan masing-masing. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, 
semakin bergeser pula arti dari pergaulan tersebut. Pergaulan adalah brecampur baurnya antara 
lawan jenis secara bebas tanpa mengindahkan aturan yang ada. Salah satu faktor terbesarnya 
adalah seringnya menonton sinetron pacaran yang berdampak pada pergaulan dengan lawan 
jenis, karena televisi merupakan salah satu media modeling bagi remaja. Sesuatu yang biasa 
terlihat secara terus menerus akan jadi biasa meskipun itu negatif, akan ada pergeseran pola pikir 
kalau semuanya itu sesuatu yang sudah zamannya. Tidak bisa dipandang sebelah mata publik 
figur secara profesional mendalami karakter-karakter sesuai dengan skenarionya, sehingga 
remaja yang menonton seolah-olah merasakan dan terbawa suasana pada akhirnya mereka 
ingin melakukan apa yang sering mereka lihat tanpa berpikir panjang. Artikel ini bertujuan 
untuk mengetahui secara deskriptif mengenai bagaimana sinetron percintaan berdampak pada 
pergaulan remaja dengan lawan jenis. Data-data diambil dengan menggunakan kuesioner yang 
berisi hal-hal terkait intensitas menonton televisi, hal-hal yang berhubungan afektif responden 
dan bentuk pergaulan dengan lawan jenis. Hasil yang didapatkan adalah ada beberapa faktor 
yang mempengaruhi pergaulan dengan lawan jenis remaja yaitu, orang tua, televisi, teman 
sebaya, adat, agama, dan lingkungan tempat tinggal.

Kata Kunci : Menonton Sinetron percintaan, Televisi, Pergaulan Remaja, Lawan Jenis

PENDAHULUAN
Kehidupan di dunia ini sudah memasuki abad 21 atau abad millenium atau disebut juga era 
globalisasi, dimana orang-orang yang berada pada abad ini lebih suka mengkonsumsi hal-hal yang 
instan daripada yang manual. Hal ini ditandai dengan beberapa hal yang merupakan kelanjutan 
dari modernisasi, yaitu antara lain kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin 
diagungkannya nilai-nilai materialisme, adanya kompetisi yang bersifat global juga bebas dan 
masih banyak lagi lainnya. Perkembangan alat komunikasi membuat segalanya mudah dan 
membuat siapapun mampu berhubungan dengan dunia luar secara praktis. Kehadiran televisi 
merupakan media wajib yang harus berada di tengah-tengah keluarga dalam menjalani hari-
hari mereka. Televisi  menjadi jawaban bagi masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang 
memang minat bacanya masih kurang dan masyarakat Indonesia pun kurang kritis terhadap 
tayangan-tayangan televisi sehingga cenderung menerima apa saja yang ditayangkan televisi 
seolah-olah menjadi trend character  dalam kehidupan. Berbagai macam tayangan yang disajikan 
mulai dari yang mendidik dan tidak mendidik, iklan yang konsumtif, gaya hidup glamour, 
pergaulan antara lawan jenis, sampai dengan adegan kekerasan yang dapat disaksikan dengan 
mudah sehingga trend character positive maupun trend character negative dapatdi konsumsi 
bebas tanpa adanya filter. Dalam menyiarkan acara televisi ada kode etiknya yang diatur dan 
diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dituangkan dalam UU No 32 tahun 2002 
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yang berbunyi bahwa membatasi program 
atau promo program yang mengandung 
muatan kekerasan secara dominan atau 
mengandung adegan kekerasan ekspilit dan 
fulgar pada jam tayang dimana anak-anak pada 
umumnya diperkirakan menonton televisi 
dari pukul 15.00 sampai 22.00 WIB. Pasal 
44 mengatakan bahwa lembaga penyiaran 
dilarang menyiarkan adegan tarian dan/
atau lirik yang dapat dikatagorikan sensual, 
menonjolkan seks, membangkitkan hasrat 
seksual, atau memberikan kesan hubungan 
seks. Pada kenyataannya pengaturan siaran 
televisi tidak mendapatkan respon positif 
dari pengolah siaran televisi. Salah satu 
siaran televisi adalah menayangkan sinetron-
sinetron yang masih mengabaikan etika. Salah 
satu etika yang dilanggar adalah terlalu sering 
memunculkan adegan romantis pada usia-
usia pelajar yang bisa mempengaruhi pola 
pikir bagaimana mengisi masa-masa remaja. 
Menurut Hurlock (1999) masa remaja adalah 
masa yang penuh badai dan topan. Remaja 
tidak ingin dianggap sebagai anak kecil yang 
selalu diatur, namun mereka juga belum siap 
menjadi dewasa dengan tuntunan-tuntunan 
masyarakat yang harus diselesaikannya 
dengan kata lain remaja adalah usia transisi 
ketika seseorang mulai memasuki masa puber. 
Pada umumnya banyak orang berpikir masa 
remaja adalah proses pencarian identitas dan 
mencoba sesuatu yang baru dalam dirinya. 
Remaja cenderung bersikap antikritik dan 
membangkang. Itulah sebabnya mengapa 
remaja dapat dengan mudah masuk ke 
dalam pergaulan dengan lawan jenis padahal 
seharusnya pada masa remaja sudah terbentuk 
karakter yang bisa memfilter setiap situasi 
yang sedang remaja hadapi termasuk melihat 
tayangan-tayangan sinetron. Namun tidak 
bisa dipungkiri bahwa sinetron percintaan 
yang ditayangkan ditelevisi merupakan 
tayangan yang paling digemari oleh kalangan 
remaja, tayangan sinetron percintaan ini 
selalu menayangkan adegan-adegan romantis 
dimana publik figur berusaha semaksimal 
mungkin untuk melakukan atau mendalami 

peran di setiap situasinya, sehingga para 
remaja yang menonton acara tersebut seakan-
akan melayang dan merasakan sendiri apa 
yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang 
melakukan peran di layar kaca. Sinetron 
percintaaan dapat memberikan pendidikan 
tentang cara pergaulan remaja dengan lawan 
jenis yang mengarah kepada kebudayaan 
barat. Pada masa sekarang pergaulan lawan 
jenis bukan lagi hal yang biasa-biasa saja, para 
remaja yang senang bergaul dengan lawan 
jenis disebabkan juga oleh orang tua yang 
kurang memberikan perhatian dan penjelasan 
tentang bagaimana tata cara bergaul dengan 
lawan jenis yang sebenarnya, padahal di dalam 
agama islam sudah diatur tentang bagaimana 
cara bergaul dengan lawan jenis, kurangnya 
pengetahuan orang tua dalam aturan agama 
juga berperan penting dalam pergaulan remaja 
dengan lawan jenis, karena agama adalah 
yang mengatur segala urusan yang ada di 
dunia dan akhirat, ketika salah satu aturan 
sudah dilanggar maka akan timbul dampak-
dampak yang negatif untuk kedepannya. 
Sebagian besar orang tua masa sekarang 
tidak memberi batasan tentang pergaulan 
remaja, dan membiarkan para remaja bergaul 
dan bercambur baur dengan lawan jeinisnya 
secara bebas.  Kemudian pengaruh teman 
sebaya pun ikut berperan dalam menentukan 
pergaulan, karena lingkungan yang mendesak 
dan perilaku bergaul dengan lawan jenis sudah 
menjadi kebiasaan bagi remaja, maka remaja 
akan mengambil jalan pintas yaitu mengikuti 
teman-teman yang bergaul dengan lawan 
jenis, tanpa berpikir panjang dan mencari 
tahu terlebih dahulu tentang dampak positif 
dan negatif dari pergaulan tersebut remaja 
langsung mengambil langkah untuk mengikuti 
apa yang biasa dia lihat dan apa yang orang-
orang sukai supaya mereka bisa diterima di 
lingkungannya. 
Berdasarkan uraian di atas menunjukkan 
bahwa perilaku menonton sinetron percintaan 
adalah suatu bentuk perilaku yang mengamati 
sinetron yang berkisah tentang percintaan para 
remaja yang di awali dengan pergaulan dengan 
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lawan jenis yang kemudian dapat ditiru oleh 
kalangan remaja yang melihatnya.
Khaerul Muttaqin (2008), mengungkapkan 
aspek-aspek perilaku menonton sinetron 
adalah : 
a.  Aspek perhatian
 Aspek perhatian adalah pemusatan tenaga 

psikis yang tertuju pada suatu objek yang 
datang dari dalam dan dari luar individu. 
(peemusatan remaja pada sinetron).

b.  Aspek penghayatan
 Aspek penghayatan adalah pemahaman 

terhadap isi kandungan sesuatu yang 
dibaca dan dilihat (pemahaman remaja 
setelah menonton). 

c.  Aspek durasi
 Aspek durasi dan frekuensi adalah 

lamanya selang waktu yang dibutuhkan 
individu untuk melakukan perilaku 
yang menjadi target, dan banyaknya 
pengulangan perilaku yang menjadi 
target (seberapa sering remaja menonton 
sinetron). 

Apa yang telah dilihat oleh remaja dalam 
televisi berhubungan langsung dengan proses 
meniru, yang banyak dibahas dalam teori sosial 
kognitif. Quinn, Macrae, dan Bondenhausen 
(2006) menyatakan bahwa sosial kognisi 
adalah bagian dari psikologi sosial yang 
menekankan pada mekanisme psikologis 
bagaimana individu merespon stimulus-
stimulus dari lingkungan sosial. Sosial 
kognisi lebih kepada proses mental individu 
yang menggambarkan social judgement dan 
social behavior. Sosial kognisi adalah suatu 
proses bagaimana individu memandang suatu 
fenomena sosial dalam hal ini adalah tayangan 
sinetron di televisi seperti attitude, atribusi, 
persepsi, dan identity.
- Attitude adalah suatu respon dari perasaan 

baik itu positif ataupun negatif  tentang 
suatu individu, objek ataupun issue (Petty 
& Cacioppo dalam Augostinos, Walker, 
dan Donaghue, 2006). Dalam konsep 
attitude terdapat model ABC (affcetive, 
behavior dan cognition). Kognisi adalah 

bagaimana individu memproses informasi 
dari stimulus-stimulus yang ada, afeksi 
adalah apa yang dirasakan individu dari 
objek tersebut sedangkan behavior adalah 
tindakan langsung dari respon tersebut. 
Dalam identitas sosial, attitude adalah 
formasi dasar dalam sebuah komunitas. 
Komunitas sosial memiliki aturan 
normatif tentang suatu attitude yang akan 
berpengaruh pada perilaku keseharian 
individu dalam komunitas tersebut. 
Remaja perlu ditekankan pada normatif 
yang dapat diterima dan yang tidak dapat 
diterima dalam lingkungannya.

- Atribusi
 Atribusi merupakan bagaimana individu 

menjelaskan perilaku dari individu lain. 
Salah satu teori atribusi dikemukakan 
oleh Harold Kelley (Baumeister dan 
Bushman, 2008) yang menyatakan bahwa 
atribusi didasarkan akan tiga prinsip, 
yaitu:
1. Consensus: prinsip yang menjelaskan 

pada hal-hal mengenai apakah 
individu lain akan melakukan hal 
yang sama apabila ia dihadapkan 
oleh situasi yang sama. Apabila ya, 
maka tingkat konsensus akan tinggi. 
Sebaliknya, apabila tidak sama maka 
tingkat konsensus akan rendah.

2. Consistency: prinsip yang 
menjelaskan mengenai apakah 
individu akan memilih melakukan 
hal yang sama apabila dihadapkan 
pada situasi yang berulang. Apabila 
ya, maka tingkat konsistensi akan 
tinggi. Sebaliknya, apabila tidak 
sama maka tingkat konsistensi akan 
rendah.

3. Distinctiveness: prinsip yang 
menjelaskan mengenai apakah 
individu akan melakukan hal yang 
berbeda apabila dihadapkan pada 
situasi yang berulang. Apabila ya, 
maka tingkat pemadaman akan 
tinggi. Sebaliknya, apabila tidak 
berbeda maka tingkat konsistensi 
akan rendah.
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- Persepsi adalah suatu proses kognitif 
individu dalam memahami informasi-
informasi yang datang melalui 
penglihatan, pendengaran maupun 
perabaan. Persepsi secara sederhana 
diartikan sebagai penafsiran seseorang 
tentang suatu objek ataupun perilaku. 
Kesalahan persepsi dapat dipengaruhi oleh  
kesalahan atribusi dan adanya stereotype. 
Dimana kesalahan atribusi terjadi 
karena adanya kesalahan penafsiran dari 
perilaku seseorang, sedangkan stereotype 
adalah menggeneralisasikan seseorang 
hanya berdasarkan sedikit informasi yang 
didapatkannya.

- Self and identity; gambaran tentang self 
lebih ditekankan pada self-knowledge, 
dimana dalam konsep sosial kognitif, 
self berfokus pada bagaimana individu 
mengetahui dan memahami dirinya 
sendiri dan bagaimana self-knowledge 
tersebut dapat mengarahkan setiap afeksi 
dan behaviornya. Sedangkan identitas 
sosial adalah bagimana individu dalam 
komunitas sosial berpengaruh pada self’ 
individu yang ada didalamnya. 

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam mengambil 
data-data adalah dengan kuesioner yang 
terkait dengan kuesioner terbuka dan tertutup. 
Responden diambil dari SMA N 1 Kaur yang 
berjumlah 20 orang, kuesioner dibuat sendiri 
berdasarkan konsep teori Mutaqin yaitu aspek 
perhatian, penghayatan, dan aspek durasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan data yang ada dapat ditarik 
kesimpulan bahwa intesnsitas menonton 
televisi pada remaja dalam sehari rata-ata 
adalah 8 jam, dan 33,3% remaja memiliki 
televisi di dalam kamar masing-masing. 93,3% 
mengatakan bahwa sangat merasa senang 
dan sangat mengahayati ketika menonton 
televisi percintaan, 94,1% remaja sering 
menonton sinetron percintaan, 78,6 % remaja 
berkeinginan untuk melakukan hal yang sama 

dengan sinetron percintaan yang mereka lihat, 
alasan remaja menyukai sinetron percintaan 
adalah karena tokoh yang memainkan peran 
tersebut indah dipandang mata, menghibur,  
ingin dapat jodoh super perfeck, menyukai 
alur ceritanya, perjuangan cintanya, suasana 
ketika naik motor berdua, bisa menambah 
semangat, menyukai perjuangan cintanya dan 
kesetiaan di dalam sinetron tersebut. 71,4 % 
mengatakan dampak dari menonton sinetron 
percintaan tersebut adalah banyak menghayal, 
ingin mengikuti apa yang ada di sinetron 
dan ingin melakukan hal yang sama, serta 
konsentrasi terganggu. 85,7% remaja merasa 
senang ketika bergaul dengan lawan jenis, 
alasannya adalah karena makhluk sosial, lebih 
asik ketika bercerita dengan lawan jenis, ingin 
mempunyai banyak teman, ketika bergaul 
dengan lawan jenis lebih mudah meminta 
bantuan dari pada dengan sesama jenis, dan 
lawan jenis lebih asik dan seru. Dan 64,3 % 
remaja mengatakan bahwa sinetron percintaan 
mempengaruhi terhadap pergaulan dengan 
lawan jenis, ketika remaja bergaul dengan 
lawan jenis hal yang biasa mereka lakukan 
adalah main, nongkrong, makan di restaurant, 
nonton, bercerita dan berpetualang bersama-
sama, 92,9 % mereka senang ketika sedang 
bersama-sama, dan 78,6 % mengaku bahwa 
ketika mereka bergaul dengan lawan jenis 
para remaja pernah merasakan jatuh cinta 
terhadap lawan jenis mereka dan berkeinginan 
untuk segera menjadikan lawan jenis mereka 
sebagai kekasih hati. Dan 100% remaja 
mengakui bahwa orang tua mereka tidak 
pernah melarang untuk bergaul dengan lawan 
jenis secara bebas.

SIMPULAN
 Berdasarkan hasil analisis bahwa para 
remaja sangat berkaitan dengan televisi dan 
menjadikan televisi sebagai modeling dan 
trend character karena alur cerita dari sinetron 
pertelevisian sangat menyajikan apa yang 
dibutuhkan oleh remaja yang sedang ingin 
mengaktualisasikan dirinya. Jika dikaitan 
dengan teori yang sudah ada maka seorang 
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remaja membutuhkan penenaman moral yang 
tepat dan efektif, sehingga merwka dapat 
membedakan antara norma yang baik dan 
yang tidak boleh ditiru. Berkaitan dengan 
afeksi, behaviour dan cognition adalah, remaja 
ketika ingin meniru perilaku tertentu dimulai 
dari afeksi yang dirasakannya maka jika ingin 
menanamkan hal yang baik harus mengena 
kepada perasaannya terlebih dahulu, begitu 
juga dalam penelitian ini remaja yang menjadi 
subjek penelitian mengungkapkan bahwa 
aspek afeksi yang ditonjolkan, senang meniru 
dan berhayal seperti yang ada di sinetron. 
Remaja melakukan pembentukan persepsi 
terhadap apa yang ia lihat, maka persepsi 
dapat diartikan sebagai penafsiran seseorang 
tentang suatu objek ataupun perilaku. 
Kesalahan persepsi dapat dipengaruhi oleh  
kesalahan atribusi dan adanya stereotype. 
Kesalahan atribusi bagi remaja yang meniru 
adegan di sinetron adalah persepsi yang salah 
tentang perilaku yang pantas dan tidak pantas, 
tidak adanya edukasi mengenai hubungan 
dengan lawan jenis menjadi salah satu faktor 
tingginya tingkat imitasi pada remaja.  

Beberapa faktor yang mempengaruhi remaja 
bergaul dengan lawan jenisnya yaitu orang 
tua yang tidak melarang menonton televisi 
terutama sinetron percintaan dan membatasi 
dalam hubungan dengan lawan jenis, lembaga 
sensor dari televisi, pananaman adat-istiadat 
yang sudah mulai luntur, nilai-nilai agama yang 
tidak diaplikasikan, pengaruh  teman sebaya 
yang juga sama-sama menonton sinetron 
dan merasa bahwa akan aneh dan dijauhi 
oleh teman jika tidak sama, serta lingkungan 
tempat tinggal yang tidak bersinergi untuk 
menjaga moralitas remaja.
Hal-hal yang dapat dijadikan saran adalah 
orang tua selaku pengawas terdekat dengan 
remaja seharusnya memberi arahan dalam 
berperilaku, remaja dibatasi dalam bergaul 
dengan lawan jenis, diberi kepercayaan 
untuk manjaga diri dan selalu memantau 
pergaulan dari remaja. Pilihlah tontonan yang 
mengedukasi dan juga banyak berdiskusi 
dengan anak terkait hal-hal positif.

 DAFTAR PUSTAKA

Baumeister, R. F. & Bushman, B. J. (2008). Social psychology and human nature. Belmont: 
Thomson Learning, Inc.

Hurlock, E. B. (2002). Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 
Kehidupan. Edisi Kelima (Terjemahan Istiwidayati dan Soedjarwo). Jakarta: Erlangga.

Muttaqin, K. (2008). Hubungan Antara Intensitas Menonton Tayangan Sinetron Religius 
Dengan Pelaksanaan Shalat Lima Waktu, Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi 
Dan Ilmu  Sosial Budaya  Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2008, 
diunduh 21 desember  2016, (tidak diterbitan).

Queen, K. A., Macrae, C. N., & Bodenhausen, G. V. (2006). Social cognition. Introductory 
article.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk480431570
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_gjdgxs
	Semnas_Psikologi_.pdf
	Page 2


