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ABSTRAK 

Deviyanita (125120207121006). 2018. Jurusan Ilmu Komunikasi. Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya, Malang. Studi Reception 

Analysis Penonton Perempuan tentang Konsep Fatherhood dalam Tayangan 

The Return of Superman. Dibimbing oleh Sinta Swastikawara dan M. Irawan 

Saputra 

 

 The Return of Superman merupakan salah satu tayangan televisi dari 

Korea Selatan yang menampilkan perubahan peran gender pada keluarga modern, 

yaitu fatherhood. Konsep fatherhood yang ditampilkan berupa keterlibatan sosok 

ayah dalam mengurus anak dan melakukan pekerjaan rumah. Konsep fatherhood 

yang ditampilkan pada tayangan tersebut menarik minat khalayak terutama 

perempuan, termasuk perempuan dari Indonesia yang merupakan salah satu 

negara penganut sistem patriarki. Penelitian ini befokus pada penerimaan 

penonton perempuan tentang konsep fatherhood dalam tayangan The Return of 

Superman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan 

metode reception analysis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

encoding/decoding milik Stuart Hall yang membagi penerimaan penonton 

kedalam three hypothetical positions, yaitu dominant/hegemonic positions, 

negotiatied code position, dan oppositional code position. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah FGD (Focus Group Discussion) 

dan wawancara mendalam (depth interview)..  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa tayangan The Return of Superman 

yang mayoritas ditonton oleh perempuan, memiliki wacana dominan yang sengaja 

dibuat dan coba disampaikan oleh pembuat pesan namun diterima secara berbeda-

beda oleh khalayak penonton. Wacana dominan yang coba disampaikan pada 

tayangan The Return of Superman adalah konsep fatherhood, namun ternyata 

dimaknai berbeda oleh penonton. Perbedaan penerimaan penonton dipengaruhi 

oleh latar belakang setiap informan, seperti sosial budaya tempat infroman 

tumbuh besar dan kondisi keluarga seperti kedekatan antar anggota keluarga. 

Informan yang tumbuh besar pada budaya keluarga yang sudah tidak menganut 

sistem patriarki berada pada kelompok dominan/hegemonic positions, sehingga 

wacanan dominan yang disampikan oleh pembuat pesan langsung menerima dan 

menyetujui semua pesan yang disampaikan. Sedangkan informan yang tumbuh 

besar pada keluarga penganut sistem patriarki, berada pada kelompok negotiated 

code positions, karena saat menonton informan mencampurkan penerimaan nya 

dengan latar belakang yang dimiliki sehingga informan cenderung kritis terhadap 

pesan yang disampaikan dan menyebabkan wacana dominan yang disampaikan 

pembuat pesan tidak seluruhnya diterima oleh informan kelompok tersebut. 

 

 

Kata kunci: Reception analysis, penerimaan penonton, fatherhood. 
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ABSTRACT 

Deviyanita (125120207121006). 2018. Department of Communication Studies. 

Faculty of Social Science and Political Science. Brawijaya University, 

Malang. Reception Analysis Studies of Female Audiences Toward The 

Concept of Fatherhood in The Return of Superman. Guided by Sinta 

Swastikawara and M. Irawan Saputra 

 

The Return of Superman is one of the television shows from South Korea 

that show the changing role of gender in the modern family, namely fatherhood. 

The concept of fatherhood is shown in the involvement of the father figure in 

taking care of the child and doing the chores. The fatherhood concept presented 

on the show attracted audiences, especially women, including women from 

Indonesia who were one of the patriarchal patriarchs. This study focuses on the 

acceptance of female audiences about the concept of fatherhood in The Return of 

Superman. This research is a qualitative research using the method of reception 

analysis. The theory used in this research is Stuart Hall's encoding/decoding 

which divides audience acceptance into three hypothetical positions, 

dominant/hegemonic positions, negotiatied code position, and oppositional code 

position. FGD (Focus Group Discussion) and depth interviews are used as 

collection data techniques.  

The results showed that the show The Return of Superman which the 

majority watched by women, has a dominant discourse that deliberately made and 

try submitted by the encoder/producer but received differently by 

decoder/audiences. The dominant discourse that tried to be delivered on The 

Return of Superman was the concept of fatherhood, but it was interpreted 

differently by the audience. Differences in audience acceptance are influenced by 

the background of every informant, such as socio-culture where the infroman 

grows-up and family conditions such as closeness between family members. 

Informants who grew up in a family culture that had not embraced patriarchy were 

in the dominant / hegemonic positions, so that the dominant discourse given by 

the messenger instantly accepted and approved all the messages conveyed. While 

the informants who grew up in patriarchal families, were in negotiated code 

positions, because while watching The Return of Superman informant mixing his 

acceptance with the background so that the informant tended to be critical of the 

message conveyed and caused the dominant discourse delivered by the 

encoder/producer not entirely accepted by the group's informants. 

 

Keywords: Reception analysis, penerimaan penonton, fatherhood. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Isu-isu mengenai perbedaan gender hingga kesetaraan gender bukanlah hal 

baru karena sejak manusia dilahirkan telah muncul pembeda antara laki-laki dan 

perempuan melalui jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin sesungguhnya tidak 

menimbulkan masalah selama tidak menimbulkan perbedaan kesetaraan gender 

yang memunculkan ketidakadilan dalam hidup bermasyarakat (Quthb, 1984). 

Jenis kelamin atau seks merupakan konsep nature yang berasal dari alam dan 

bersifat alamiah terbentuk tanpa campur tangan manusia, sedangkan gender 

merupakan konsep nurture yang terbentuk melalui sosial budaya (Hariyanto, 

2009, h.167).  

Konsep nurture pada gender terbentuk oleh konstruksi sosial. Berger dan 

Luckmann dalam Ngangi (2011,  h.3) menyatakan bahwa konstruksi sosial terjadi 

karena proses eksternalisasi yang merupakan usaha individu untuk memenuhi 

hakikatnya sebagai mahluk sosial, individu tersebut harus melibatkan dirinya pada 

dunia termasuk budayanya di tempat yang ia tinggali. Misalnya dalam keluarga 

laki-laki diharapkan menjalankan peran sebagai kepala keluarga, karena peran 

tersebut telah disediakan oleh masyarakat. Sehingga individu yang berada di 

lingkungan masyarkat tertentu harus melakukan peran dan identitas nya sesuai 

dengan yang sudah ditetapkan dan diharapkan oleh masyarakat tempat ia tinggal. 



Sejak jaman pra-modern dimana postur badan laki-laki lebih besar, fisik 

yang lebih kuat dan bentuk tubuh laki-laki lebih berotot menghasilkan pembagian 

kerja berdasarkan jenis kelamin dimana laki-laki dengan kekuatan fisiknya dapat 

menjadi pemimpin di keluarganya sedangkan perempuan sesuai peran biologisnya 

melahirkan anak maka bertugas untuk menjaga dan merawat anak (Hermawati, 

2007). Nimrah dan Sakaria (2015, h.175) mengatakan bahwa budaya patriarki 

masih mengakar di Indonesia yang mempengaruhi cara dan pola pikir 

masyarakatnya sehingga negara yang masih menganut sistem patriarki 

menganggap bahwa laki-laki selalu mendominasi perempuan dan status 

perempuan dipandang berada di bawah laki-laki atau dinomor-duakan.  

Anwar (2015,  h.25) mengatakan bahwa gender adalah sifat manusia yang 

dapat dibentuk dan percaya bahwa peran antara laki-laki dan perempuan bersifat 

relatif. Susunan peran pada gender berfokus pada penjabaran peran antara laki-

laki dan perempuan serta hubungan mereka terhadap sumber daya (Reeves & 

Baden, 2000, h.10). Hariyanto (2009, h.167) mengatkan bahwa gender 

mewariskan secara turun temurun wacana perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan yang pada akhirnya membentuk pemikiran di masyarakat tentang 

bagaimana seorang laki-laki dan perempuan harus bertindak. 

Pandangan tentang pengertian dan pembagian peran laki-laki dan 

perempuan ditentukan oleh masyarakat dan budaya, yang sejatinya pembagian 

tersebut bukanlah ketentuan Tuhan melainkan hasil dari kontruksi sosial yang 

dibantu juga oleh media massa untuk penyebar luasannya (Hariyanto, 2009). 

Terdapat tiga tema bagaimana media merepresentasikan gender. Pertama, 



perempuan diwakili oleh laki-laki sehingga berdampak pada sosok perempuan 

yang dianggap tidak penting.  Kedua, laki-laki dan perempuan digambarkan 

dalam cara stereotip seperti penggambaran laki-laki sebagai orang yang aktif,  

dominan, berkuasa, dan agresif secara seksual sedangkan perempuan digambarkan 

sebagai sosok yang kebergantungan, pasif, tidak dapat diandalkan, dan terkadang 

dianggap bodoh. Ketiga, menggambarkan hubungan antara laki-laki dan 

perempuan yang menekankan peran tradisional dan mengganggap wajar 

terjadinya kekerasan pada perempuan (Wood, 1994). 

Harianto (2009, h.168) mengatakan bahwa perempuan dikonstruksikan 

sebagai sosok lemah lembut dan lebih emosional sedangkan laki-laki dikonstruksi 

sebagai sosok yang kuat, kasar, dan rasional. Sehingga seorang perempuan akan 

lebih cocok melakukan pekerjaan rumah tangga termasuk mengurus anak dan 

melakukan pekerjaan rumah dan akan lebih mudah menemukan laki-laki yang 

bekerja di luar rumah. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat diketahui 

bahwa pembagian peran antara laki-laki dan perempuan masih terjadi dalam 

sektor internal berupa keluarga, dimana ayah yang merupakan seorang laki-laki 

dengan konstruksi yang telah disebutkan di atas memiliki peran sebagai kepala 

keluarga atau bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. 

Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan inilah yang menjadi 

alasan mengapa laki-laki lebih banyak ditemukan bekerja diluar rumah daripada 

perempuan hal ini didukung oleh penelitian Triana (2010, h.71) yang mengatakan 

bahwa perempuan sebagai pencari nafkah primer dan laki-laki sebagai pencari 

nafkah sekunder termasuk ke dalam golongan minoritas karena peran gender 



masih berpengaruh pada aturan pekerjaan yang mengatakan wanita dipandang 

memiliki kualitas yang rendah serta sedikitnya penghargaan berupa rekomendasi 

bagi perempuan dibandingkan dengan kualitas laki-laki pada umumnya.   

Dengan adanya pembagian peran gender dalam keluraga, tidak menutup 

kemungkinan akan adanya perubahan peran dalam keluarga. Olah, dkk (2014, h.2) 

dalam penelitiannya berjudul “The New Roles of Men and Women and 

Implications for Families and Societies” mengatakan bahwa tren dan pola 

keluarga baru telah disejajarkan dengan perubahan peran gender. Hal ini 

ditunjukan oleh munculnya peran perempuan yang dilibatkan dalam masalah 

perekonomian keluarga termasuk mencari nafkah serta perubahan peran laki-laki 

yang lebih banyak terlibat dalam tanggung jawab dalam kehidupan keluarga 

terutama mengurus anak.  

Pola keluarga baru ini menghasilkan konsep fatherhood yang merupakan 

keadaan ketika seorang laki-laki menjadi seorang ayah, keadaan yang dapat 

didefinisikan sebagai peran biologis, sah secara hukum, ikatan emosional, peran 

sosial, simbol kekuasaan, atau posisi filosofis (Roof, 2007). Didukung oleh 

Gottzen (2011) dalam penelitannya menunjukan ilustrasi bagaimana laki-laki 

terlibat dalam wacana fatherhood yang memposisikan dirinya sejalan dengan 

keterlibatan orang tua dalam pendidikan yang ideal 

Pola keluarga baru yang menghadirkan konsep fatherhood ini telah 

diterapkan oleh negara maju seperti Korea Selatan dalam sebuah tayangan reality 

show berjudul “The Return of Superman” yang menampilkan sosok ayah dalam 



menjaga anaknya serta melakukan pekerjaan rumah tanpa bantuan ibu selama 48 

jam. “The Return of Superman” pertama kali disiarkan pada 19 Sempember 2013, 

tayangan ini menampilkan bagaimana sosok atau figur seorang ayah yang mau 

menggantikan peran ibu di rumah dalam menjaga anak dan melakukan pekerjaan 

rumah seperti memandikan, menidurkan anak, memasak, belanja kebutuhan 

rumah tangga dan melakukan pekerjaan rumah lainnya yang umumnya dilakukan 

oleh sosok ibu. Konsep tayangan seperti ini berhasil menjadikannya sebagai 

program KBS yang paling banyak ditonton pada situs Youtube pada tahun 2015-

2016 (kbsworld.kbs.co.kr). 

Hasil survey pada tahun 2015 yang dilakukan kepada 12.100 partisipan 

dari 119 daerah di Korea Selatan menunjukan bahwa program KBS memiliki 

90.1% penonton berjenis kelamin perempuan, dan rata-rata berusia 13 – 29 tahun 

yang hampir mencapai 50% dari total partisipan.  

 

Gambar 1.1 Laporan program The Return of Superman 

Sumber: www.kbsworld.kbs.co.kr diakses pada 1 Juni 2017 

http://www.kbsworld.kbs.co.kr/


Hasil survey yang dilakukan peneliti terhadap 94 partisipan laki-laki dan 

perempuan, sebanyak 81 partisipan dari jenis kelamin perempuan yang menjadi 

penonton tayangan The Return of Superman. Jumlah laki-laki yang menonton 

hanya 13 orang, sehingga berdasarkan hasil survey tersebut peneliti memilih 

perempuan sebagai subjek penelitian. Penonton perempuan yang paling banyak 

mengonsumsi tayangan The Return of Superman daripada laki-laki. 

Hadi (2009, h.1-2) mengatakan bahwa analisis penerimaan atau reception 

analysis merupakan salah satu standar untuk mengukur penerimaan khalayak 

media, karena analisis ini mencoba memberikan makna atas pemahaman teks 

media yang diterima oleh khalayak dengan memahami karakter teks mersebut. 

Aryani dalam Hadi (2009, h.2) mengatakan bahwa media bukanlah institusi yang 

dianggap memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi khalayak penonton 

melalui pesan yang disampaikan melainkan khalayak penonton yang diposisikan 

sebagai pemilik kekuatan besar dalam menciptakan makna atas pesan (text) media 

secara bebas dan bertindak atau berperilaku sesuai dengan makna yang mereka 

ciptakan.  

Penyataan Aryani, mendukung pernyataan Marlyani (2013, h.7) yang 

mengatakan bahwa penonton aktif tidak lagi dianggap sebagai jarum hipodermik 

yang langsung begitu saja menerima pesan termasuk ideologi dominan dari 

media. Melalui penyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa penonton dianggap 

sebagai audience aktif sehingga memungkinkan penonton perempuan dengan latar 

belakang sosial budaya berbeda memiliki penerimaan yang berbeda antara satu 

dengan yang lain nya. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk 



mengetahui bagaimana perempuan memaknai konsep fatherhood dalam tayangan 

The Return of Superman. Penerimaan dalam penelitian ini menggunakan 

Reception Analysis dimana perempuan dengan latar belakang sosial budaya 

berbeda menjadi partisipan aktif dalam menonton program televisi tersebut. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Schmitz, Dkk (2015) tentang studi 

penerimaan yang berjudul “Reception Studies: States of The Issue and Challenges 

Ahead” menunjukan pertumbuhan yang lambat dari studi ini dan beberapa 

tantangan teoretis sehubungan dengan tema “Media dan Penonton” dalam analisis 

penerimaan. Penelitian terkait analisis penerimaan masih minim dilakukan oleh 

peneliti komunikasi sehingga menimbulkan keprihatinan penulis. Skripsi dan 

disertasi yang dihasilkan dalam Program Pascasarjana Komunikasi dari tahun 

1990 sampai 2009 dianalisis, yang bertujuan untuk memetakan skenario teoritis 

dan metodologis yang diadopsi oleh para peneliti yang berusaha memahami 

fenomena hubungan yang kompleks antara "Media dan penonton".  

Penelitian terdahulu berjudul “Studi Reception Analysis Penonton Laki-

Laki Tentang Konsep Fatherhood Dalam Program Televisi Korea The Return of 

Superman” oleh Hena Nurlinasari pada tahun 2016 dengan menggunakan teknik 

reception analysis menunjukan bahwa penerimaan penonton laki-laki terhadap 

penonton konsep fatherhood dikelompokan menjadi 3 (tiga) golongan. Dominan-

hegemonic position, negotiated code dan oppotional code. Hasil penelitiannya 

tidak menyebutkan perbedaan latar belakang budaya sebagai faktor yang 

mempengaruhi penerimaan penonton, penelitian sebelum nya hanya menyebutkan 



perbedaan latar belakang pendidikan, status dan kondisi keluarga sebagai faktor 

yang mempengaruhi penonton laki-laki. 

Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak wilayah dengan 

keberangan suku serta budaya nya  dan dengan bantuan media massa seperti 

televisi, sehingga memungkinan penonton yang terpapar konsep fatherhood 

berasal dari berbagai latar belakang sosial budaya, namun penelitian tentang 

analisis penerimaan lintas budaya berbeda  belum banyak di Indonesia, sedangkan 

di Amerika telah dilakukan penelitian lintas budaya internasional melalui serial 

drama Amerika seperti Dallas dan Dinasty oleh Jostein Griprud 

(www.museum.tv). 

Hal tersebut yang menarik minat peneliti untuk mengetahui penerimaan 

subjek penelitian, dalam hal ini adalah perempuan. Alasan peneliti memilih 

perempuan sebagai subjeknya disebabkan oleh perbedaan budaya antara penerima 

dengan pembuat wacana isi media itu sendiri. Perempuan di Indonesia yang 

tumbuh besar dalam lingkungan patriakri yang menonton sebuah tayangan dengan 

konsep baru, yaitu fatherhood. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana penerimaan penonton perempuan terhadap konsep fatherhood 

dalam program televisi Korea The Return of Superman ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah penilitian, tujuan yang hendak dicapai 

dalam penilitian ini adalah untuk mengetahui dan meneliti bagaimana penerimaan 



penonton perempuan tentang sebuah konsep fatherhood dalam tayangan The 

Return of Superman. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis/Akademis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang tentunya bermanfaat 

terhadap pengembangan ilmu komunikasi, terutama yang berkaitan dengan 

reception analysis. Menambah referensi bagi peneliti lain yang memiliki 

tema dengan teori atau metode yang sama dan diharapkan menjadi 

sumbangan pemikiran dalam perbendaharaan ilmu komunikasi di 

Indonesia.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil riset diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penerimaan 

perempuan dalam menonton tayangan-tayangan lintas budaya. 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Konsep New Fatherhood 

Dengan adanya pembagian peran gender dalam keluraga, tidak menutup 

kemungkinan akan adanya perubahan peran dalam keluarga. Penelitian yang 

dilakukan Olah, Dkk (2014, h.2) yang berjudul “The New Roles of Men and 

Women and Implications for Families and Societies” mengatakan bahwa tren dan 

pola keluarga baru telah disejajarkan dengan perubahan peran gender. Hal ini 

ditunjukan oleh munculnya peran perempuan yang dilibatkan dalam masalah 

perekonomian keluarga termasuk mencari nafkah serta perubahan peran laki-laki 

yang lebih banyak terlibat dalam tanggung jawab dalam kehidupan keluarga 

terutama mengurus anak.  

Mintz dan Mahalik (1996) dalam penelitiannya yang berjudul ’Gender 

Role Orientation and Conflict as Predictors of Family Roles for Men” 

menunjukan bahwa pada tahun 1996 telah banyak ditemukan laki-laki ikut 

berkontribusi dalam urusan rumah tangga dengan kesimpulan yang mengatakan 

bahwa ”rolesharing husband” atau suami yang mau berbagi peran dalam keluarga 

memandang bahwa kepentingan anatara suami dan istri adalah seimbang 

dibandingkan dengan ”traditional husband” atau suami yang masih menganggap 

bahwa antara suami dan istri memiliki perannya masing-masing dalam keluarga, 

“rolesharing husband” tidak terlalu mendominasi seperti ”traditional husband” 

dan dapat diliat bagaimana keterlibatan laki-laki dalam keluarga sama pentingnya 

dengan perempuan tanpa membedakan peran gender. 



Nurlinasari (2016) dalam penelitiannya berjudul “Studi Reception Analysis 

Penonton Laki-Laki Tentang Konsep Fatherhood Dalam Program Televisi Korea 

The Return of Superman” yang berusaha menjelaskan bagaimana penerimaan 

penonton berjenis kelamin laki-laki tentang konsep fatherhood dalam tayangan 

televisi Korea yang mana konsep fatherhood merupakan hasil atau kelanjutan dari 

konsep keluarga baru yang telah disebutkan sebelumnya. Konsep fatherhood 

menurut Roof (2007) adalah keadaan ketika seorang laki-laki menjadi seorang 

ayah, keadaan yang dapat didefinisikan sebagai peran biologis, sah secara hukum, 

ikatan emosional, peran sosial, simbol kekuasaan, atau posisi filosofis. Gottzen 

(2011) dalam penelitannya menunjukan ilustrasi bagaimana laki-laki terlibat 

dalam wacana fatherhood yang memposisikan dirinya sejalan dengan keterlibatan 

orang tua dalam pendidikan yang ideal. 

2.2 Konstruksi Sosial Pada Gender 

Brickell (2006, h.87) menjelaskan bahwa konstruksi sosial diadopsi dari 

beberapa disiplin ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi sosial, sejarah, 

antropologi, sosiolunguistik dan teori sastra. Konstruksi sosial yang diciptakan 

oleh manusia itu sendiri kemudian menghasilkan realitas sosial, sesuai dengan 

pendapat Berger dan Luckman dalam Ngangi (2011, h.2) yang mengatakan bahwa 

individu merupakan produk sekaligus pencipta pranata sosial.   

Realitas sosial adalah hasil dari konstruksi sosial berdasarkan pengaruh 

sosial dan pengalaman hidup individu yang memiliki kekuatan seperti peran 

sentral bahasa, konstruksi sosial dapat mewakili kerumitan satu budaya dan 

bersifat konsisten atau tetap (Berger dan Luckmann dalam Ngangi, 2011). 



Konstruksi sosial terjadi karena adanya proses eksternalisasi dan internalisasi, 

proses eksternalisasi merupakan usaha seorang individu untuk memenuhi 

hakikatnya sebagai mahluk sosial yang harus melibatkan dirinya pada dunia 

tempat individu tersebut berada. Hasil eksternalisasi kemudian menghasilkan 

objektivasi yang merupakan hasil dari pencapaian individu secara mental maupun 

fisik.  

Konstruksi sosial yang menghasilkan realitas terbentuk dimana manusia 

menciptakan realitas sosial dari hasil sifat alami manusia sebagai mahluk sosial, 

dan realitas sosial juga dipengaruhi manusia sebagai hasil dari sosialiasi. Melalui 

proses sosialisasi atau internalisasi individu menjadi anggota masyarakat (Berger 

dan Luckmann, 1996). 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa tugas mengasuh anak dan mengurus 

rumah adalah tugas seorang ibu atau wanita, hal ini terjadi karena konstruksi 

sosial yang telah dibentuk oleh masyarakat selama bertahun-tahun secara turun-

temurun yang menghasilkan realitas. Realitas atau kenyataan sosial sehari-hari 

merupakan konstruksi sosial buatan masyarakat, terjadi melalui proses panjang 

kemudian diterima oleh masyarakat dan menjelaskan bahwa hanya sedikit 

perilaku manusia yang ditentukan oleh naluri karena individu secara sadar 

membentuk perilaku nya sesuai dengan peran dan identitasnya dalam masyarakat 

tempat dia tinggal menurut Berger dan Luckmann dalam Ngangi (2011). 

Berdasarkan pengertian konstruksi sosial yang telah dijelaskan diatas 

dapat disimpulkan bahwa, realitas tidak hanya diartikan sebagai hal yang 

“tampak/terlihat” melainkan bagian dari kesadaran, pengetahuan, dan keyakinan 



suatu kelompok masyarakat. Realitas atau kenyataan sosial sehari-hari merupakan 

konstruksi sosial buatan masyarakat yang terjadi melalui proses panjang 

kemudian diterima oleh masyarakat.  

Gender adalah proses membuat perbedaan status sosial untuk melakukan 

tugas dengan benar dan bertanggung jawab yang disesuaikan dengan jenis 

kelamin. Konstruksi gender dimulai dari pembagian kategori sex sesuai dengan 

jenis kelamin saat bayi baru dilahirkan, lalu kemudian diberikan nama, pakaian 

dan simbol lain sesuai kategori gender dengan alasan agar orang-orang dapat 

langsung membedakan jenis kelamin bayi tersebut tanpa harus bertanya pada 

orang tuanya.  

Pernyataan diatas didukung oleh Lorber (1994) yang mengatakan bahwa 

konsep gender merupakan salah satu hasil konstruksi sosial yang terjadi melalui 

proses panjang dimana masyarakat telah memiliki ekspektasi tertentu pada 

seorang anak laki-laki yang kemudian akan menjadi pria dewasa, begitu pula 

ekspektasi pada anak perempuan yang kemudian akan menjadi wanita dewasa. 

Sejalan dengan penjelasan konsep gender di atas maka dapat dikatakan 

bahwa gender memiliki kesamaan dengan konsep budaya, karena keduanya 

diciptakan oleh manusia yang tergantung pada bagaimana individu secara konstan 

melakukan peran gender, dan melakukannya tanpa berfikir tentang alasan untuk 

melakukan peran tertentu.  

Sebagai proses, gender membentuk perbedaan sosial dalam menentukan 

“wanita” dan “pria” dimana selama melakukan interaksi sosial individu belajar 



tentang apa yang diharapkan, melihat apa yang diharapkan, melakukan dan 

merespon seperti yang diharapkan dan dengan demikian secara bersamaan 

membangun dan mempertahankan peran gender. Didukung oleh pernyataan 

Nimrah dan Sakaria (2015, h.177) yang mengatakan bahwa laki-laki selalu 

mendominasi perempuan dan perempuan selalu berada dibawah laki-laki serta 

dipandang sebelah mata, terutama pada negara yang menganut sistem patriarki. 

Di India bagian selatan merupakan salah satu contoh bagaimana strata 

gender berlaku dalam masyarakatnya, yaitu dalam kegiatan bertani yang 

merupakan pekerjaan laki2, pekerjaan yang bisa dilakukan laki2 dan dibantu 

perempuan ataupun pekerjaan perempuan, namun apapun yang dikerjakan oleh 

perempuan akan dianggap pekerjaan mudah dan apabila dikerjakan oleh laki-laki 

maka dianggap pekerjaan sulit. Karna laki2 dianggap kelompok superior dan 

dominan (Palmer dalam Lorber, 1994). 

Pada negara yang mencegah diskriminasi gender masih banyak peran 

utama yang masih berdasarkan gender, misalnya wanita tetap yang paling banyak 

melakukan pekerjaan rumah dan membesarkan anak, walaupun wanita tersebut 

juga melakukan pekerjaan yang dibayar penuh, pekerjaan wanita dan pria 

dipisahkan sesuai dengan gender yang dianggap sesuai dengan gender masing-

masing (Bernard dalam Lorber, 1994). 

2.3 Analisis Penerimaan (Reception Analysis) 

Hadi (2009) mengatakan bahwa analisis penerimaan atau reception 

analysis merupakan salah satu standar untuk mengukur penerimaan khalayak 



media, karena analisis ini mencoba memberikan makna atas pemahaman teks 

media yang diterima oleh khalayak dengan memahami karakter teks mersebut. 

Sebuah pesan (text) tidak selalu terdapat dalam pesan tersebut karena setiap orang 

yang melihat atau terpapar pesan tersebut akan membuat interpretasi yang berbeda 

antara individu satu dengan individu lainnya sesuai posisi sosial nya dalam 

masyarakat seperti latar belakang pekerjaan, pendidikan, pengalaman dan lain-

lain.  

Analisis penerimaan berorientasi pada penelusuran mendalam tentang 

penerimaan penonton terhadap konteks dalam media dan bagaimana penonton 

menerima framing media tentang kehidupan secara masuk akal. Penelitian 

penerimaan awalnya untuk mendeskripsikan perbedaan antaraan analisis isi 

dengan efek peneitian,  tantangan utama analisis penerimaan sebagai hasil transisi 

dari masyarakat media massa terhadap budaya partisipan dan berbagai media yang 

didiskusikan serta adopsi dari perspektif lintas media (Kim, 2016). 

Wharton dalam Ebren dan Celik (2011) menggaris bawahi komponen 

sosial dalam proses penerimaan yaitu, makna pesan yang diterima dan dibuat oleh 

penonton merupakan hasil kombinasi dari kesengajaan pembuat pesan (produser) 

dengan beberapa kontribusi faktor yang diangkat maupun kode-kode yang 

ditemukan dalam proses penerimaan pesan. Hal ini juga termasuk kesadaran atas 

beberapa cara pandang tentang keterlibatan berbagai bentuk media yang 

digunakan dengan lingkungan sosial.  

Marlyani (2013, h.7) mengatakan bahwa penonton aktif tidak lagi 

dianggap sebagai jarum hipodermik yang langsung begitu saja menerima pesan 



termasuk ideologi dominan dari media. Selain aktif dalam mengkonsumsi media 

massa, penonton juga dianggap lebih dari sekedar massa atau sekelompok orang 

yang tidak teridentifikasi, karena penonton dianggap sebagai kelompok individu 

yang dikelompokan berdasarkan kesamaan latar belakang misalnya terdapat 

kelompok penonton berlatar belakang pendidikan tinggi, kelompok penonton 

berusia remaja atau dewasa, dan lain sebagainya. Dalam proses penerimaan nya, 

penonton menggunakan field of experience dan frame of reference mereka.  

 Menurut Aryani dalam Hadi (2009, h.2) media bukanlah institusi yang 

dianggap memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi khalayak penonton 

melalui pesan yang disampaikan melainkan khalayak penonton yang diposisikan 

sebagai pemilik kekuatan besar dalam menciptakan makna atas pesan (text) media 

secara bebas dan bertindak atau berperilaku sesuai dengan makna yang mereka 

ciptakan.  

2.4 Encode dan Decode Stuart Hall  

Hall dalam Marlyani (2013, h.7) mengatakan bahwa kemungkinan 

pesan yang dibuat oleh pembuat pesan (produser) sudah disengaja dan diatur 

sedemikian rupa dalam segi konteks atau isi agar memiliki makna tertentu yang 

sudah disesuaikan dengan target penonton nya, sehingga umum nya target 

penonton akan menyukai dan menerika ideologi yang ditampilkan oleh si pembuat 

pesan sehingga dalam hal ini penonton berada pada tahap dominant/hegemonic 

code. Meskipun pembuat pesan sudah menyesuaikan isi dan konteks sesuai 

dengan target penonton nya masing-masing, tidak menutup kemungkinan pesan 

yang ditayangkan tersebut ditonton oleh beberapa kelompok individu yang berasal 



dari luar target penonton tersebut, walaupun pesan nya dapat diterima namun 

penonton yang berasal dari luar target penonton akan lebih aktif mempertanyakan 

representasi beberapa aspek dari tayangan tersebut, ini disebut penonton ada pada 

tahap Negotiated Code. Namun apabila nilai-nilai antara pembuat pesan dan 

penonton dangat berbeda bahkan bertolak belakang, maka penonton tidak akan 

menyukai atau setuju dengan pesan tersebut, pada tahap ini penonton disebut 

Oppotional Code. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Sebelum melakukan penelitian ini, terdapat penelitian-penelitian lain 

yang telah ada lebih dulu dan digunakan sebagai panduan atau perbandingan 

dalam melakukan penelitian terkait studi reception analysis. 

Penelitian pertama berjudul “Studi Reception Analysis Penonton Laki-

Laki Tentang Konsep Fatherhood Dalam Program Televisi Korea The Return of 

Superman” oleh Hena Nurlinasari pada tahun 2016. Penelitian ini berfokus pada 

penerimaan penonton laki-laki tentang konsep fatherhood dengan metode 

reception analysis atau analisis penerimaan. Penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan menggunakan teori encoding/decoding milik Stuart Hall. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa tayangan The Return of Superman, yang memiliki 

pesan dominan kemudian di sampaikan melalui adegan dalam tayangannya 

diterima berbeda oleh penonton nya. Perbedaan penerimaan ini dipengaruhi oleh 

latar belakang masing-masing partisipan seperti pendidikan, status, dan kondisi 

keluarga. 



Penelitian kedua berjudul Reception Analysis Remaja Perempuan 

Tentang Konsep Kecantikan dalam Iklan Kosmetika oleh Marlyani Purbayanti 

pada tahun 2013. Penelitian ini ingin mengetahui penerimaan remaja perempuan 

di Indonesia bagian timur terhadap konsep kecantikan yang ditampilkan dalam 

iklan produk Pond’s dan Pantene. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena 

dalam kedua iklan produk tersebut jarang menggambarkan tampilan fisik 

masyarakat di Indonesia bagian timur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teori Stuart Hall dengan metode recal, peneliti ingin menjabarkan 

penerimaan audien tentang konsep kecantikan melalui proses encoding dan 

decoding. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa konsep kecantikan 

yang ditampilkan dalam iklan produk kecantikan bukanlah kenyataan yang terjadi 

pada masyarakat Indonesia di bagian timur. 

Penelitian ketiga berjudul Analisis Penerimaan Remaja Terhadap 

Wacana Pornografi dalam Situs-Situs Seks di Media Online oleh Kandi Aryani 

pada tahun 2006. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi 

remaja dan interpretasi tentang pornografi serta sikap dan perilaku mereka 

terhadap situs seks di media online. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan 

menggunakan metode reception analysis dan menganggap bahwa penonton 

adalah anggota masyarakat yang aktif dalam memproduksi makna terhadap pesan 

(text) di media massa. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa remaja 

cenderung lebih terbuka, lebih cepat dan radikan dalam mengadopsi dan 

menerima dalam menyikapi kehadiran teknologi beserta nilai-nilai yang ada di 

dalamnya.  



Penelitian keempat berjudul Representasi Anak Pada Iklan Televisi 

Asuransi Prudential Indonesia oleh Sakti Ajisasmita pada tahun 2015. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pemaknaan orang tua tentang 

representasi identitas anak yang ditampilkan dalam iklan asuransi Prudential 

Indonesia. Penelitian ini melihat bahwa pada saat ini identitas anak yang 

ditampilkan oleh media merupakan suatu konstruksi, karena identitas anak tidak 

lagi bersifat netral. Penelitian ini menggunakan metode reception analysis dengan 

FGD (Focus Group Discussion) sebagai teknik pengumpulan data nya. Terdapat 3 

(tiga) hal penting yang berkaitan dengan konstruksi identitas anak dari hasil 

penelitian ini. Pertama, berkaitan dengan kelas sosial dimana identitas anak yang 

ditampilkan dalam iklan menunjukan sang anak berasal dari kelas sosial 

menengah keatas. Kedua, konstruksi sidentitas anak yang terlihat dari sisi gender. 

Ketika, berkaitan dengan pertemanan mereka. Hasil penelitian ini juga melihat 

posisi informan berada pada dominant-hegemonic position, negotiated code, dan 

oppositional code dalam menginterpretasikan iklan Prudential Indonesia. 

Penelitian-penelitian tersebut menggunakan meteode reception analysis 

dan teori encoding/decoding yang sama dengan penelitian ini namun terdapat 

perbedaan pada objek dan hasil penelitian. Diantara penelitian terdahulu yang 

telah disebutkan diatas, yang paling mirip dengan penelitian ini adalah penelitian 

Hena Nurlinasari (2016), mengenai penerimaan penonton laki-laki. Kesamaan 

penelitian ini terdapat pada objek nya yaitu tayangan televisi Korea The Return of 

Superman. Pembeda antara penelitian ini dengan penelitian Hena Nurlinasari yang 

berjudul Studi Reception Analysis Penonton Laki-Laki Tentang Konsep 



Fatherhood Dalam Program Televisi Korea The Return of Superman terletak pada 

subjek nya, penelitian ini menggunakan perempuan berlatar belakang budaya 

berbeda terhadap subjek penelitian nya. Karena kesamaan objek dan perbedaan 

subjek tersebut, peneliti menjadikan referensi tersebut untuk memperkaya 

penelitian ini. 

2.6 Kerangka Pemikiran 

The Return of Superman adalah salah satu program unggulan salah satu 

stasiun televisi di Korea yang menayangkan usaha seorang ayah menggantikan 

peran ibu selama 48 jam pada hari Sabtu dan Minggu. Tayangan ini cukup 

diminati oleh penonton di negara asalnya Korea Selatan karena terbukti pada 

tahun 2014 dalam acara 13th KBS Entertainment Awards berhasil memenangkan 

2 nominasi sekaligus yaitu sebagai Mobile TV Popularity Award dan Viewer's 

Choice Program of the Year (www.kbsworld.kbs.co.kr) 

Kepopuleran tayangan ini membuat salah satu stasiun televisi swasta 

terbesar di Indonesia yaitu RCTI (Rajawali Citra Televisi) menayangkan program 

tayangan The Return of Superman setiap hari Senin – Jumat pukul 14.30 WIB, 

sejak 9 November 2015 (www.rcti.tv). Pertama kalinya pada tanggal 6 Agustus 

2016, RCTI menayangan program dengan konsep yang serupa berjudul “My 

Daddy, My Hero”. Sama seperti The Return of Superman, ”My Daddy, My Hero” 

juga memilih selebriti tanah air pria seperti Ryan Delon, Ijonk dan Boy Hamzah 

sebagai pengisi acara. 

http://www.kbsworld.kbs.co.kr/


RCTI sebagai salah satu stasiun televisi swasta terbesar di Indonesia 

membantu mempopulerkan konsep fatherhood di Indonesia melalui tayangan “My 

Daddy, My Hero” dan The Return of Superman yang pernah ditayangkan 

sebelumnya. Penonton dengan akses dan fasilitas yang memadai di Indonesia 

serta berasal dari berbagai tingkat pendidikan, umur, pekerjaan maupun daerah 

kemungkinan dapat menyaksikan sebuah tayangan yang membawa konsep 

fatherhood. Di sisi lain konsep fatherhood masih kurang populer dan dianggap 

tabu oleh negara yang masih menganut sistem patriarki. 

Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak wilayah dengan 

keberangan suku serta budaya nya  dan dengan bantuan media massa seperti 

televisi, sehingga memungkinan penonton yang terpapar konsep fatherhood 

berasal dari berbagai latar belakang sosial budaya. Hal tersebut yang menarik 

minat peneliti untuk mengetahui penerimaan subjek penelitian, dalam hal ini 

adalah perempuan. Alasan peneliti memilih perempuan sebagai subjeknya 

disebabkan oleh perbedaan budaya antara penerima dengan pembuat wacana isi 

media itu sendiri. Perempuan di Indonesia yang tumbuh besar dalam lingkungan 

patriakri yang menonton sebuah tayangan dengan konsep baru, yaitu fatherhood. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode reception analysis 

untuk meneliti fenomena ini. Tayangan The Return of Superman telah 

memunculkan suatu budaya baru yaitu konsep fatherhood. Konsep fatherhood 

cukup bertentangan dengan stereotip gender laki-laki yang telah di konstruksi oleh 

media dan lingkungan sekitar sebagai sosok yang dianggap memiliki power besar 

dalam keluarga. Reception analysis melihat fenomena dimana penonton membuat 



penerimaan mereka sendiri berdasarkan latar belakang budaya. Dalam hal ini 

reception analysis digunakan untuk mengetahui bagaimana penonton perempuan 

berlatar budaya berbeda memahami, menginterpretasi isi pesan berdasarkan 

pandangan serta latar belakang yang mereka miliki tentang konsep fatherhood 

pada tayangan The Return of Superman. Sehingga berdasarkan fenomena ini, 

kemudia menarik peneliti untuk melakukan penelitian terhadap penerimaan 

perempuan berlatar belakang budaya berbeda tentang konsep fatherhood pada 

tayangan The Return of Superman. 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan 

tataran analisis deskriptif. Menurut Mulyana dan Solatun (2013) jenis penelitian 

kualitatif dianggap sesuai oleh peneliti yang mempertimbangkan kehidupan 

manusia yang selalu berubah dengan perilaku yang tidak pasti untuk memperoleh 

informasi secara lengkap dan mendalam dari subjek penelitian.  

Informasi yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

penerimaan perempuan berlatar belakang budaya berbeda yang menonton 

tayangan The Return of Superman tentang konsep ayah ideal dalam tayangan 

program tersebut. Penelitian ini berusaha mengetahui interpretasi perempuan 

berlatar belakang budaya berbeda melalui tayangan The Return of Superman. 

Hasil diskusi dari interaksi antar penonton perempuan yang telah menonton 

tayangan The Return of Superman berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati, data kemudia dianalisis dan dideskripsikan 

untuk memberikan gambaran mengenai penerimaan mereka terhadap tayangan 

The Return of Superman oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah reception analysis. 

Menurut Jensen (2003, h. 139), reception analysis adalah sebuah komparasi 

antara analisis tekstual wacana media dan wacana khalayak yang interpretasinya 



merujuk pada konteks, seperti cultural setting dan context atas isi media lain. 

Metode ini digunakan karena peneliti ingin mengetahui bagaimana penerimaan 

dan pemaknaan pesan (text) serta proses negosiasi makna yang mereka lihat di 

media terhadap konsep fatherhoodl. Media dalam penelitian ini adalah salah satu 

stasiun televisi swarta terbesar di Indonesia yaitu RCTI yang menayangkan The 

Return of Superman lalu diterima oleh Indonesia. Audience memiliki pemaknaan 

yang berbeda terhadap pesan-pesan yang diterima, tergantung pada dengan latar 

belakang dan pengalamannya, sehingga pesan yang diterima audience belum tentu 

sesuai dengan pesan yang dimaksudkan oleh media. Oleh sebab itu reception 

analysis digunakan dalam penelitian ini. 

Hadi (2009, h.4) mengatakan bahwa secara metodologi, reception 

analysis masuk kedalam paradigma interpretatif konstruktivis. Pendekatan 

interpretatif dalam konteks penelitian sosial digunakan untuk mengembangkan 

pemahaman mengenai kehidupan sosial dan menemukan cara orang dalam 

membentuk makna serta mempelajari hal-hal yang bermakna atau berkaitan 

dengan orang-orang yang dipelajarinya dan cara mereka menjalanin kehidupan 

sehari-hari (Neuman, 2013, h.116). 

Dalam penelitian ini, penonton perempuan berlatar belakang budaya 

berbeda memberikan interpretasi yang beragam dari menonton program televisi 

The Return of Superman. Lalu peneliti mencoba dan menganalisis interpretasi 

yang beragam tersebut. 



3.3 Lokasi penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Malang. Subjek yang diteliti adalah perempuan 

di Kota Malang mengingat banyaknya pendatang yang berasal dari berbagai 

daerah berbeda. Didukung oleh data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Malang yang menunjukan bahwa penduduk Kota Malang bertambah 1,58 

persen tiap tahun  (dikutip oleh Suryamalang.tribunnews.com). Sehingga peneliti 

memilih Malang sebagai lokasi penelitian untuk kemudahaan akses peneliti 

sendiri dan informan. Selain itu, lokasi tersebut mampu memberikan suasana yang 

kondusif untuk mengadakan sesi diskusi. 

3.4 Teknik Pemilihan Informan 

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling karena teknik ini biasa 

digunakan dalam riset lapangan dan bertujuan untuk pengambilan sampel sumber 

data dengan pertimbangan tertentu, yaitu informan dari anggota populasi khusus 

yang sulit untuk dijangkau secara luas yang dianggap paling tahu dan cukup 

paham tentang apa yang kita harapkan sehingga akan mempermudah peniliti 

untuk memperdalam objek/situasi sosial yang diteliti. Informan yang digunakan 

dalam penelitian lapangan adalah anggota yang berhubungan dengan peneliti 

lapangan dan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai keadaan di 

lapangan (Neuman, 2013). 

Kriyantono (2010) mengatakan teknik purposive sampling menggunakan 

informan yang telah diseleksi dan sesuai dengan kriteria tertentu oleh peneliti 

berdasarkan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan 

beberapa kriteria, sebagai berikut: 



1. Perempuan berusia 13 – 29 tahun, karena melalui survey pada tahun 2015 

yang dilakukan kepada 12.100 partisipan dari 119 daerah di Korea 

Selatan menunjukan bahwa program KBS memiliki 90.1% penonton 

berjenis kelamin perempuan, dan rata-rata berusia 13 – 29 tahun yang 

hampir mencapai 50% dari total partisipan (www.kbsworld.kbs.co.kr). 

2. Informan pernah menonton tayangan The Return of Superman minimal 

satu kali. 

3.4.1 Profil Informan  

1. Laily Fandia, merupakan seorang sarjana Ilmu Komunikasi Universitas 

Brawijaya yang terlahir dan tumbuh besar di Malang, Jawa Timur. Laily 

terlahir dari orang tua yang asli Malang, namun karena urusan pekerjaan sang 

ayah harus bekerja di Arab Saudi sejak Laily berumur 13 tahun dan 

mengharuskannya berhubungan jarak jauh dengan sang ayah.  

2. Anjelika Hutapea yang akrab dipanggil Anjel, merupakan seorang mahasiswi 

jurusan informasi teknologi, Universita Brawijaya. Angel terlahir dan tumbuh 

besar di Pematangsiantar, Sumatera Utara. Anjel mulai menonton The Return 

of Superman sejak tahun 2013. 

3. Hasna Syahida yang akrab dipanggil Hasna terlahir di Jakarta dari pasangan 

berlatar belakang budaya Jawa namun tumbuh besar di Moskow, Rusia. Hasna 

merupakan sarjana ilmu komunikasi Universitas Brawijaya yang mulai aktif 

menonton The Return of Superman sejak tahun 2013  

http://www.kbsworld.kbs.co.kr/


4. Juanita Trisan yang akrab dipanggil Caca. Caca terlahir dan tumbuh besar di 

Lombok, Nusa Tenggara Barat yang saat ini merupakan seorang mahasiswi 

jurusan farmasi Universitas Muhammadiyah Malang. Caca menonton The 

Return of Superman sejak 2013 melalui Youtube. Alasan Caca menonton 

tayangan ini karna Triplets selain itu menurut nya tayangan ini memberikan 

hiburan dan pendidikan sehingga Caca merekomendasikan tayangan ini ke 

teman-teman nya.  

5. Annisaa Salma, merupakan seorang mahasiswi jurusan ilmu komunikasi, 

Universitas Brawijaya. Annisa lahir dan menghabiskan masa kecilnya di 

Bandar Lampung sebelum akhirnya pindah ke Qatar hingga SMA. 

6. Firdausi Nuzula, merupakan mahasiswi pendidikan Sastra Jepang di 

Universitas Brawijaya Malang. Firda yang lahir di Gresik menghabiskan 

waktu remaja nya di Balikpapan, Kalimantan Timur. 

3.5 Fokus penelitian 

Moleong (2006, h. 386) mengatakan bahwa terdapat dua fungsi dalam 

menentukan fokus penelitian, yaitu berfungsi untuk membatasi studi penelitian 

seperti menentukan tempat penelitian serta membantu menetapkan kriteria 

inklusi-ekslusi untuk menyaring informasi agar efektif. Sehingga fokus penelitian 

digunakan untuk mempermudah peneliti dalam menjawab permasalahan yang 

menjadi tema dalam penelitian ini.  

Fokus dalam penelitian ini adalah penerimaan para penonton perempuan 

terhadap konsep fatherhood yaitu cara mengasuh dan mendidik anak serta 



kedekatan hubungan antara ayah dengan anak sebagai tolak ukur ayah ideal dalam 

tayangan The Return of Superman. 

3.6 Unit Analisis Data 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pernyataan dari informan yang 

dipilih tentang konsep fatherhood sebagai kriteria ayah ideal dalam tayangan The 

Return of Superman. Hal ini dikarenakan dalam reception analysis yang dianalisis 

adalah penyataan dari informan yang diperoleh dari hasil FGD (Focus Group 

Discussion) dan bisa digunakan untuk mnejawab pertanyaan penelitian. 

Pernyataan tersebut merupakan jawaban yang diberikan oleh informan atas 

pertanyaan yang diberikan. Jawaban tersebut berupa pernyataan-pernyataan 

tentang beragam penerimaan yang didapat oleh para informan setelah mereka 

menonton program The Return of Superman. Pernyataan kemudian akan dianalisis 

dan diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah. 

Peneliti memilih episode ke-79 yang dianggap mampu cukup mampu 

mewakili keseluruhan episode lain nya untuk menemukan “referred reading” atau 

wacana dominan yang telah ditentukan oleh pembuat pesan karena memiliki 

kesamaan konsep pada tayangan The Return of Superman. Pemilihan episode 

dilakukan dengan cara membandingkan jumlah viewers terbanyak tiap tahun nya, 

yaitu sejak 2013 hingga 2018 dan hasilnya menunjukan bahwa episode ke-79 

pada tahun 2015 adalah episode dengan viewers terbanyak karena sudah dilihat 

sebanyak kurang lebih 7.000.000 (tujuh juta kali) pada saluran youtube. Berikut 

hasil pengumpulan data yang telah dilakukan peneliti:  



No Tahun Judul episode dengan viewer terbanyak Jumlah  

1 2013 
Ep.1: Things You Only Realize Once You RAnnisaae 

Them 
3.169.406 

2 2014 Ep.34: The Birth of a Family 3.946.119 

3 2015 Ep.79: Don’t Grow Up Too Fast 6.289.88.6 

4 2016 Ep.177: I’ll Do Anything For You 1.121.452 

5 2017 Ep.194: I’m a Star 1.873.677 

6 2018 
Ep.208: We’d Choose Ourselves Again in Another 

Life 
831.444 

 

Tabel 3.1 Data Jumlah Viewer Terbanyak 

Sumber: Saluran YouTube The Return of Superman  

Gambar 2.1 Viewer terbanyak episode 79 

Sumber: Saluran YouTube The Return of Superman 

 

 Pada episode ke-79, Lee Twins kedatangan 2 (dua) bintang tamu pria 

bernama Park Chan-Yeol dan Byun Baek-Hyun yang merupakan anggota dari 

boyband K-Pop Korea Selatan, yaitu EXO. Choo Sarang membuat pesta ulang 

tahun sederhana untuk sahabatnya bernama Yuto dan dilanjutkan pergi ke 

Yokohama, yaitu sebuah daerah di Jepang yang terkenal sebagai “China Town” 

(kampung pecinaan) bersama ayah dan kakek nya. Song Triplets menghabiskan 

waktu bersama ayah nya dengan melakukan sesi foto untuk membuat sebuah buku 



dongeng buatan sendiri. Ohm Jion dan ayah mengunjungi counseling center untuk 

memantau tumbuh kembang Jion, baik secara fisik maupun mental. 

3.7 Jenis dan Sumber Data 

Berdasarkan jenis datanya, data yang digunakan dalam penelitian ini 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Data Primer, pada penelitian ini data primer berasal dari hasil FGD (Focus 

Group Discussion) yang akan dilakukan oleh peniliti kepada informan 

terpilih. Kemudian dilakukan in depth interview untuk mendaptkan data 

kualitatif yang mendalam.    

2. Data Sekunder, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan data 

pendukung dan kepustakaan yang ada yaitu, buku, jurnal, website 

maupun sumber data tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan guna menunjang kelengkapan data. 

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1. Focus Group Discussion (FGD) 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan 

dengan cara terbuka dan melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk 

mendapatkan kedalaman informasi. Prosedurnya adalah peneliti 

mengumpulkan 6 (enam) hingga 12 (duabelas) orang di suatu ruangan 

dengan seorang moderator untuk membahas berbagai persoalan, 



umumnya sekitar 90 menit (Neuman, 2013). FGD akan dilakukan dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang telah dimiliki oleh 

pewawancara. Pedoman wawancara tersebut berisi daftar pertanyaan 

tertulis namun peneliti dimungkinkan untuk menayangkan beberapa 

pertanyaan secara bebas yang terkait dengan permasalahan. 

 Adapun tahapan FGD yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Tahap pra diskusi 

Pada tahap ini peneliti menentukan penonton perempuan 

berlatar belakang budaya berbeda dari tayangan The Return of 

Superman sebagai partisipan FGD berdasarkan dari wawancara 

saringan/pre-eleminery question yang telah dilakukan sebelum nya. 

pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut: 

 Nama lengkap 

 Usia 

 Tempat dan tanggal lahir 

 Domisili / asal daerah  

 Status 

 Sejak kapan mulai menonton The Return of Superman 

 Menonton melalui 

 Alasan menyukai The Return of Superman 

 Manfaat apa yang didapat ketika menonton The Return of 

Superman (informasi, edukasi, hiburan, dll) 

 Pendapat tentang tayangan The Return of Superman 



b. Tahap Diskusi 

Tahap ini merupakan tahapan dimana FGD dilakukan. 

Partisipan duduk melingkar dan membahas tentang sebuah topik, 

dalam hal ini adalah bagaimana penerimaan penonton perempuan 

berlatarbelakang budaya berbeda tentang konsep ayah idela dalam 

tayangan The Return of Superman. Partisipan distimuli dengan 

sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh moderator. Pertanyaan 

tersebut telah disiapkan oleh peneliti sebelumnya dalam interview 

guide. 

Pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyan yang sifatnya 

terbuka dan memungkinkan partisapan menentukan arah jawabannya 

sendiri. Peneliti tidak membatasi jawaban partisipan dan 

memberikan kesempatan untuk menjawab dari berbagai sudut 

pandang. 

c. Tahapan Pasca Diskusi 

Tahapan pasaca diskusi adalah tahapan dimana FGD telah 

selesai dilakukan dan hasil dari FGD telah didapatkan. Setelah itu, 

peneliti menganilis setiap pertanyaan dari setiap informan. 

Selain menggunakan FGD, peneliti juga menggunakan in 

depth interview. Metode pengumpulan data in depth interview ini 

digunakan untuk melengkapi data FGD yang kurang lengkap. Dalam 

in depth interview atau wawancara mendalam, peneliti relatif tidak 



memiliki kontrol atas respon informan, sehingga informan bebas 

memberikan jawaban. 

2. In Depth Interview 

Selain itu, peneliti juga menggunakan in depth interview 

(wawancara mendalam). Wawancara yang dilakukan pada riset 

kualitatif umumnya dilakukan secara intensif dan tidak terstruktur. 

Wawancara mendalam yang tidak tertruktur dan tidak mengarah dalam 

penelitian lapangan berbeda dari panelitian survey dalam banyak hal 

(Neuman, 2013). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan 

data kualitatif yang mendalam.  

Peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap subjek 

penelitian yang menjadi peserta FGD. Wawancara yang peneliti 

lakukan pada subjek penelitian bertujuan untuk mendapatkan latar 

belakang secara detail, baik mengenai alasan mereka memberikan 

jawaban tertentu maupun latar belakang pribadi. 

3.9 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam pnelitian ini adalah reception 

analysis. Terdapat tiga (3) elemen utama analisis data dalam teknik analisis data 

reception analysis Jensen (2003), yaitu: 

1. Mengumpulkan Data (Collecting Data) 



Mengumpulkan data berpusat pada khalayak (penonton). 

Pendekatan-pendekatan dalam pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

FDG dan wawancara mendalam terhadap informan terpilih. 

2. Menganalisis Data (Data Analysis) 

Tedapat 2 tahap dalam menganalisis data. 

Pertama, analisis produksi pesan media untuk mendapatkan wacana 

dominan dari encoder. Pada tahap ini peneliti menggunakan analisis 

tekstual wacana media dengan semiotika Roland Barthes sebagai alat 

bantu dalam analisis data. 

Kedua, data dari hasil wawancara tersebut dianalisis. Selain 

mendokumentasikan garis pemikiran dan argumen seorang responden, 

analisis tersebut memberikan sebuah alat yang kuat untuk mengevaluasi 

interaksi antaran pewawancara mendalam serta FGD tersebut kemudian 

diubah ke dalam bentuk narasi. 

3. Menginterpretasikan Hasil Analisis Data (Interpretation) 

Interpretasi dilakukan oleh peneliti dengan memformulasikan 

berbagai sudut pandang responden yang memberikan pemaknaan berbeda 

atas suatu konten media. Peneliti akan membandingkan wacana dominan 

dari hasil analisis teks dengan interpretasi informan setelah menonton 

tayangan The Return of Superman, sehingga peneliti dapat menentukan 

posisi informan dengan menggunakan three hypothetical positions oleh 

Stuart Hall, yaitu dominant-hegemonic, negotiated code dan oppositional 

code. 



Penelitan ini pada akhirnya menghasilkan sebuah penggambaran secara 

detail tentang bagaimana pemaknaan dan penerimaan penonton perempuan yang 

berasal dari latar belakang budaya berbeda tentang konsep ayah ideal dalam 

tayangan The Return of Superman. 

3.10  Uji Keabsahan Data 

Keabsahan data pada penelitian ini dilakukan melalui analisis tringulasi. 

Triangulasi dalam uji kredibilitas diartikan sebagai pemeriksaan data 

menggunakan lebih dari satu pengamat untuk memberikan perspektif, latar 

belakang dan karakteristik social alternative untuk mengurangi keterbatasan yang 

kemungkinan dimiliki oleh masing-masing pengamat atau dengan kata lain saling 

melengkapi agar menghasilkan gambaran yang lebih lengkap (Neuman, 2013).   

Pengujian keabsahan data yang diperoleh peneliti diperlukan agar 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, karena 

triangulasi sumber berarti membandingkan dan melakukan pengecekan ulang 

derajat kepercayaan suatu informasi dari sumber yang berbeda (Kriyantono, 2010, 

h.72). Dalam penelitian ini data yang berasal dari sumber yang berbeda adalah 

membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara atau membandingkan apa 

yang dikatakan secara umum dalam FGD dengan apa yang dikatakan secara 

pribadi dalam wawancara mendalam. 

 



BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan judul yang diambil peneliti yaitu 

studi reception analysis penerimaan penonton perempuan berlatar belakang 

budaya berbeda pada tayangan The Return of Superman. Peneliti menggunakan 

reception analysis dengan teknik pengumpulan data Focus Group Discussion 

(FGD) dan indepth interview. Peneliti memilih beberapa informan yang 

diwawancarai mengenai topik yang diangkat. Informan bebas mengungkapkan 

apa saja mengenai teks yang dalam hal ini adalah program The Return of 

Superman. 

4.1 Gambaran Umum Program The Return of Superman 

 

Gambar 4.1 Logo The Return of Superman  

Sumber: www.kbs.co.kr 

Di Korea Selatan, sedang berjalan sebuah program mengasuh anak 

berjudul The Return of Superman yang ditayangkan oleh KBS (Korean 

Broadcasting System)  berdurasi 100 menit. Konten yang ditayangkan termasuk 

kategori hiburan dan edukasi karena menunjukan bagaimana cara selebriti pria 



yang sudah menjadi seorang ayah dalam menjaga anak-anaknya tanpa bantuan 

istri selama 48 jam. Seluruh selebriti pria dalam tayangan ini berusaha untuk 

mengerjakan dan menggantikan peran ibu, sehingga sang ibu akan memberikan 

tugas-tugas tertentu yang harus dilakukan atau lebih dikenal sebagai misi khusus 

terkait pekerjaan rumah dan mengurus anak.  

The Return of Superman merupakan program KBS yang paling banyak di 

tonton pada situs Youtube pada tahun 2015-2016 dan salah satu program 

unggulan, terbukti pada tahun 2014 dalam acara 13th KBS Entertainment Awards 

berhasil memenangkan 2 nominasi sekaligus yaitu sebagai Mobile TV Popularity 

Award dan Viewer's Choice Program of the Year (kbsworld.kbs.co.kr). 

  

Gambar 4.2 Logo KBS 

Sumber: www.kbs.co.kr 

Awalnya The Return of Superman merupakan segmen spesial program 

reguler “1 Night 2 Days” untuk merayakan Chuseok yang merupakan hari libur 

nasional masyarakat Korea Selatan untuk merayakan hasil panen. Segmen spesial 

ini mendapat respon baik dari penonton sehingga akhirnya segmen spesial ini 

menggantikan program “Star Family Show Mamma Mia”. The Return of 

Superman tayang perdana pada 3 November 2013 dengan menghadirkan selebriti 



pria beserta anak – anak mereka sebagai pengisi acara, mereka adalah Jang Hyun-

Sung, Lee Hwi-Jae, Tablo dan Choo Sung-Hoon 

  

Gambar 4.3 Member pertama The Return of Superman 

Sumber: www.kbs.co.kr 

Para member pertama saat awal The Return of Superman tayang dari kiri 

ke kanan, yaitu Jang Hyun-Sung merupakan seorang aktor yang menikahi Yang 

Hee-Joon dan memiliki dua anak laki – laki kaka beradik bernama Jung Junwu 

dan Jung Junsu. Lee Hwi-Jae merupakan pembawa acara terkenal yang menikahi 

seorang florist bernama Moon Jeong-Won dan memiliki anak laki-laki kembar 

bernama Lee Seo-jun dan Lee Seo-eon. Lee Seon-Woong atau lebih dikenal 

dengan nama panggung Tablo merupakan seorang penyanyi beraliran hip hop 

sebagai seorang rapper yang menikahi aktris bernama Kang Hye-Jung dan 

memiliki seorang anak perempuan bernama Haru. Choo Sung-Hoon adalah atlet 

http://www.kbs.co.kr/


berkebangsaan Korea Selatan yang menikahi seorang model asal Jepang bernama 

Yano Shiho dan telah memiliki seorang anak perempuan bernama Choo Sarang. 

Jang Hyun-Sung dan kedua putra nya Jang Junwu dan Jang Junsu 

mengundurkan diri dari program The Return of Superman karena kesibukan sang 

ayah sebagai seorang aktor drama dan episode ke-32 adalah episode terakhir 

keluarga Jang. Pada episode ke-33, The Return of Superman menghadirkan 

sebuah keluarga baru untuk menggantikan posisi keluarga Jang, yaitu kelurga 

Song. Keluarga Song terdiri atas ayah bernama Song Il-Gook yang berprofesi 

sebagai seorang aktor beserta ketiga anak kembar nya yaitu Daehan, Minguk dan 

Manse. Tablo beserta putri nya Haru pun akhirnya mengundurkan diri pada 

episode ke-58. Posisi Tablo dan Haru digantikan oleh Umh Tae-Woong dan 

seorang putri nya yang bernama Uhm Jion pada episode ke-59. 

 

Gambar 4.4 Keluarga The Return of Superman tahun 2015 

Sumber: www.kbs.co.kr 



4.2 Profil Keluarga The Return of Superman  

4.2.1 Keluarga Choo Sung-Hoon 

 Choo Sung-Hoon adalah salah satu keluarga yang pertama kali muncul 

pada program The Return of Superman bersama anak perempuan nya Choo 

Sarang yang lahir pada 23 Oktober 2011. Sarang adalah anak pertama dan satu-

satu nya dari hasil pernikahan Choo Sung-Hoon dengan model asal Jepang 

bernama Yano Shiho. Keluarga Choo adalah satu-satu nya keluarga yang tinggal 

di luar Korea Selatan tepatnya di Jepang. Choo Sung-Hoon merupakan keturunan 

orang Korea yang keluarga nya telah lama tinggal di Jepang, sehingga proses 

pengambilan gambar untuk The Return of Superman banyak di lakukan di Jepang. 

Dalam tayangan The Return of Superman keluarga Choo cukup sering berinteraksi 

dengan anggota keluarga lain seperti Nenek dan Kakek dari garis keturunan sang 

ayah. 

 Choo Sung-Hoon adalah seorang atlet bela diri judo dan Mixed Martial 

Art (MMA) sehingga secara fisik tubuhnya sangat atletis cenderung berotot. 

Tahun 2001 mewakili Korea Selatan, Choo Sung-Hoon berhasil memenangkan 

Asian Championship dan pada tahun 2002 mewakili Jepang berhasil 

memenangkan Asian Games. Walaupun memiliki bentuk badan yang atletis dan 

cenderung berotot, Choo Sung-Hoon dapat membuktikan dan menunjukan bahwa 

pembagian peran gender dapat dilakukan dengan seimbang. Pada episode awal 

Choo Sung-Hoon memang terlihat sedikit kebingungan dalam menghadapi dan 

memahami keinginan putri semata wayang nya, Sarang.  



Seiring berjalannya waktu Choo Sung-Hoon memperlihatkan peningkatan 

drastis dalam hal kedekatan nya dengan sang anak. Walaupun berpenampilan 

maskulin dengan badan atletis cenderung berotot Cho Sung-Hoon tidak ragu 

menunjukan sisi sensitif nya sebagai seorang ayah. Choo Sung-Hoon selalu 

berusaha bersikap lembut namun juga tegas untuk mendisiplinkan Sarang. Selain 

hubungan nya yang semakin dengan dengan sang anak, Choo Sung-Hoon juga 

terlihat semakin terampil dalam melakukan pekerjaan rumah lain yang biasa 

dilakukan oleh ibu seperti membersihkan rumah bahkan memasak.  

4.2.2 Keluarga Lee Hwi-Jae 

Lee Hwi-Jae merupakan seorang komedian dan juga presenter terkenal di 

Korea Selatan. Hadir pertama kali sejak penayangan perdana The Return of 

Superman bersama kedua anak laki-laki kembarnya, Lee Seojun dan Lee Seoeun. 

Lee Hwi-Jae menikahi seorang perempuan biasa dan bukan berasal dari dunia 

entertain bernama Moon Jeong-Won yang berprofesi sebagai penata bunga atau 

lebih dikenal dengan sebutan florist. Lee Hwi-Jae dan Moon Jeong-Won menikah 

pada 5 Desember 2010, setelah 3 (tiga) tahun menikah akhirnya anak laki-laki 

kembar pertama mereka lahir tepatnya pada 15 Maret 2013. Saat pertama kali 

bergabung sebagai keluarga The Return of Superman, Lee Seojun dan Lee Seoun 

saat itu masih berusia 8 bulan serta menjadikan mereka sebagai anggota paling 

muda diantara keseluruhan anggota keluarga yang tergabung dalam tayangan The 

Return of Superman. 

Lee Hwi-Jae bukan satu-satu nya ayah yang mengalami kesulitan dalam 

mengurus anak serta melakukan pekerjaan rumah disaat yang bersamaan selama 



48 jam tanpa bantuan istri. Namun, pada beberapa episode awal Lee Hwi-Jae 

menunjukan kesulitan yang cukup berat lantaran harus mengurus 2 balita yang 

dapat dibilang masih sangat bergantung dengan ibu. Lee Hwi-Jae melakukan 

berbagai macam cara untuk merawat anak kembarnya seperti memberi makan, 

menidurkan, memandikan serta mengganti popok dan tidak jarang ia harus 

menyamar menjadi seorang wanita agar terlihat seperti seorang ibu bagi anak 

kembarnya. Lee Hwi-Jae dan anak kembarnya lebih sering menghabiskan waktu 

dirumah bersama, tidak seperti keluarga lain yang anak nya sudah bisa diajak 

bermain diluar rumah. Tidak jarang bahkan sering kali Lee Hwi-Jae menghubungi 

sang istri melalui telepon untuk bertanya tentang sesuatu terkait mengurus anak 

serta membersihkan rumah.  

Saat ini The Return of Superman telah memasuki episode ke-216 dan Lee 

Hwi-Jae adalah satu-satunya ayah yang masih menjadi anggota tetap, sehingga 

membuat nya menjadi anggota terlama selama 5 (lima) tahun sejak 2013.  

4.2.3 Keluarga Song Il-Gook 

Song Il-Gook merupakan seorang aktor drama bergenre kolosal yang 

terkenal di Korea Selatan, menikahi seorang seorang hakim pengadilan tinggi 

bernama Jung Seung-Yeon pada bulan Maret 2008. Setelah menikah selama 4 

(empat) tahun akhirnya mereka menjadi orang tua untuk ketiga anak kembar nya 

yang lahir pada 16 Maret 2012 dan diberi nama Song Dehan, Song Minguk dan 

Song Manse. Song Il-Gook tumbuh besar di keluarga yang aktif dalam politik 

pemerintah, sehingga apabila nama ketiga anak kembarnya digabungkan menjadi 

“Daehan Minguk, Manse” akan memiliki arti “Jayalah Republik Korea”. Song Il-



Gook dan ketiga anak kembarnya hadir pertama kali pada episode ke-33 yang 

pada saat itu usia triplets (panggilan dari para fans untuk ketiga anak kembar 

Daehan, Minguk, Manse) untuk menggantikan Jang Hyun-Sung serta kedua anak 

laki-lakinya Jang Joonwoo dan Jang Joonsu.  

Daehan, Minguk dan Manse merupakan contoh anak kembar yang tidak 

identik secara fisik serta memiliki kepribadian yang berbeda antara satu dengan 

lain. Daehan adalah yang pertama lahir dengan postur tubuh lebih tinggi, sifat 

yang lebih pendiam diantara kedua kembaran nya. Minguk yang lahir ke-dua 

setelah Daehan memiliki postur tubuh lebih gemuk dan kepala yang lebih besar 

serta rambut yang paling sedikit. Manse adalah yang terakhir lahir memiliki 

postur badan paling kecil namun memiliki pembawaan yang paling aktif diantara 

ketiganya. 

Perbedaan postur badan dan karakter diantara Song Triplets inilah yang 

membuath para penggemar hampir tidak pernah mengalami kesulitan untuk 

membedakan antara Daehan, Minguk dan Manse. Perbedaan karakter inilah yang 

membuat penonton tertarik dengan mereka karena, selain memudahkan penonton 

untuk membedakan ketiganya sang ayah pun dituntut untuk memperlakukan 

mereka sesuai dengan karakter nya masing-masing. Meskipun dalam beberapa hal 

berbeda, namun dalam urusan kedisiplinan, kesopanan dan tata krama sang ayah 

memberikan porsi yang sama kepada ketiga nya.  



4.2.4 Keluarga Uhm Tae-Woong 

Program tayangan The Return of Superman mengenalkan keluarga baru 

pada epsiode ke-59 untuk menggantikan Tablo dan putri nya Haru. Keluarga baru 

tersebut terdiri dari ayah bernama Uhm Tae-Woong, ibu bernama Yoon Hye-Jin 

serta anak perempuan mereka bernama Uhm Jion. Adegan awal perkenalan 

keluarga Uhm adalah dengan menunjukan tempat tinggal baru mereka dimana 

Uhm Tae-Woong akan menunjukan keterampilan nya menjaga Uhm Jion. 

Uhm Tae-Woong merupakan seorang aktor dan juga adik dari penyanyi 

serta aktris yang lebih dulu terkenal bernama Uhm Jung-Hwa. Pada tahun 2013, 

Uhm menikahi seorang wanita bernama Yoon Hye-Jin yang merupakan seorang 

penari balet profesional dan pada tahun yang sama anak perempuan pertama 

mereka bernama Uhm Jion lahir tepatnya tanggal 18 Juni 2013. Uhm Tae-Woong 

sangat menikmati peran baru nya menjadi ayah hal ini terlihat pada saat pertama 

kali keluarga Uhm bergabung dengan The Return of Superman tepatnya tanggal 1 

Desember 2014 yang pada saat itu usia Jion belom mencapai 2 (dua) tahun. Sejak 

awal kemunculannya, Uhm Tae-Woong menunjukan kecerobohannya seorang 

ayah baru dan beberapa kali terlihat frustasi karena berusaha memahami 

keingingan anak balita nya. Kecerobohan yang sering dilakukan Uhm Tae-Woong 

membuat nya semakin termotivasi untuk menjadi ayah yang lebih baik bagi Jion. 



4.3 Penyajian Data 

4.3.1 Analisis Tekstual Wacana Media pada Tayangan The Return of 

Superman  

4.3.1.1 Keluarga Choo Sunghoon dan Choo Sarang 

 

Gambar 4.5 Keluarga Choo masak bersama 

Sumber: Saluran YouTube The Return of Superman 

Makna Denotasi  

Adegan pertama pada episode ke-79 dibuka oleh keluarga Choo yang 

sedang mempersiapkan pesta sederhana untuk merayakan ulang tahun sahabat 

Sarang di Jepang bernama Yuto, dimulai dengan Sunghoon yang membantu 

Sarang menggunakan celemek dan penutup kepala. Setelah menggunakan 

celemek dan penutup kepala, mereka tidak lupa mencuci tangan dan mulai 

mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat kue ulang tahun di dapur sebagai 

latar belakang tempat nya. Pada adegan ini, Sunghoon meminta Sarang untuk 



mengaduk telur yang sudah dipindahkan ke wadah lalu membantu nya untuk 

mengaduk telur sambil belajar berhitung dalam bahasa Korea dari angka 1 (satu) 

hingga 30 (tiga puluh). 

 

Gambar 4.6 Choo Sunghoon membantu Sarang memilih pakaian 

Sumber: Saluran YouTube The Return of Superman 

Saat menunggu kue yang sedang dipanggang matang, Sunghoon 

membawakan pakaian dan membantu anaknya memilih baju untuk di pakai saat 

pesta serta memakaikan nya. Saat semua sudah siap, Yuto akhirnya datang dan 

disambut oleh Sarang yang menggunakan kostum putri duyung lalu memakan kue 

serta bermain bersama di ruang tamu sebagai latar belakang tempat. Sarang dan 

Yuto bermain bersama dan melupakan sang ayah, akhirnya Sunghoon berpindah 

tempat lalu duduk dan makan sendiri di meja samping ruang tamu. Sunghoon 

memerhatikan Sarang dan Yuto bermain bersama dari meja makan sambil 

menikmati makanan nya, kemudian Sunghoon tertidur di sofa samping Sarang 

dan Yuto bermain setelah selesai makan. 



 

Gambar 4.7 Choo Sarang bertemu kakek 

Sumber: Saluran YouTube The Return of Superman  

 Pada sesi selanjutnya, Sunghoon dan Sarang menjemput kakek Choo di 

bandara dan menyambutnya dengan sebuah kartu ucapan yang dibuat sendiri oleh 

Sarang sebelum mereka pergi meninggalkan rumah. Saat kakek Choo keluar dari 

pintu bandara, Sarang langsung berlari menghampiri sang kakek dan memberikan 

kartu yang telah dibuat nya lalu kembali menghampiri sang ayah setelah 

memberikan sebuah pelukan kepada sang kakek. 

Pada adegan ini, Sunghoon terlihat meminta Sarang untuk memberikan 

hormat kepada kakeknya dengan membungkukan badan Sarang dan mengucapkan 

“Annyeonghaseyo” yang merupakan kalimat sapaan dalam bahasa Korea untuk 

mengucapkan “Halo” atau “Selamat Pagi/Siang/Sore/Malam”. Ayah Choo pun 

memberikan penghormatan kepada kakek Choo dengan cara yang sama, yaitu 

sesuai dengan budaya Korea. Mereka berbincang sebentar sebelum akhirnya 

mereka meninggalkan bandara untuk menuju suatu tempat. 



 

Gambar 4.8. Keluarga Choo foto bersama dengan hewan 

Sumber: Saluran YouTube The Return of Superman 

Keluarga Choo pergi ke sebuah daerah yang terkenal dengan “China 

Town”(kampung Cina) di Jepang bernama Yokohama. Mereka pergi kesebuah 

kafe unik dimana terdapat burung hantu di dalam nya dan pengunjung bisa 

memegang serta menyentuh setiap burung hantu secara langsung, selain itu 

pengunjung diperbolehkan foto bersama dengan burung hantu. Saat diwawancara, 

alasana mereka pergi ke kafe unik tersebut karena Sarang belum pernah melihat 

burung hantu secara langsung.  

Sesampainya di kafe unik tersebut, Sarang langsung bertemu dengan 

banyak burung hantu lalu seorang pelayan menghampiri mereka dan menawarkan 

Sarang untuk menyentuh sebuah burung hantu berukuran kecil. Sunghoon yang 

berada disamping Sarang mendukungnya untuk menyentuh serta meletakan 

burung tersebut dilengan serta meminta sang kakek untuk melakukan hal yang 

sama. 



 

Gambar 4.9 Sarang memegang burung hantu untuk pertama kali 

Sumber: Saluran YouTube The Return of Superman 

Sunghoon pun mencoba meletakan burung hantu berukuran besar di 

lengan nya dan membuat Sarang ingin melakukan hal yang sama dengan burung 

hantu yang lebih besar. Sunghoon tidak hanya meletakan burung hantu di lengan 

nya, tetapi juga meletakannya di atas kepala sehingga hal ini membuat Sarang 

tertawa terlebih ketika burung tersebut membuang kotoran di lengan bajunya. 



 

Gambar 4.10 Sunghoon meletakan burung hantu besar dikepalanya 

Sumber: Saluran YouTube The Return of Superman 

Saat diwawancara, sang kakek mengingat kembali momen kebersamaan 

mereka saat mengunjungi kebun binatang dimana Sarang menangis setiap 

berdekatan dengan binatang. Sang kakek merasa senang karena sekarang Sarang 

sudah tumbuh besar dan tidak takut pada binatang, sebab Sarang tidak lagi 

menangis ketika berdekatan dan memegang burung hantu. 

Makna Konotasi  

 Choo Sunghoon dikenal sebagai atlet judo profesional dan MMA (Mix 

Martial Art) yang identik dengan kekuatan fisik, namun saat berada dirumah ia 

merupakan sosok ayah yang lembut, penuh perhatian, penyayang namun juga 

tegas. Hal ini terlihat pada adegan pembuka dimana Sunghoon memakaikan 

Sarang celemek serta ikat kepala dengan hati-hati agar tidak menyakiti kepala 

Sarang. Selain itu, salah satu portal berita Korea Selatan mengatakan bahwa 



Sunghoon memiliki sertifikat dan berkualifikasi memijat bayi. Sunghoon 

mengikuti kursus memijat bayi saat Sarang baru lahir (Sompi.com). 

 Memasak dengan latar belakang dapur rumah identik dengan pekerjaan 

seorang ibu yang biasanya bertugas memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk 

menyediakan dan menyiapkan makanan untuk anggota keluarga. Pada adegan ini, 

Sunghoon menunjukan bahwa dirinya dapat melakukan pekerjaan yang identik 

dengan pekerjaan perempuan yaitu membuat kue. Sunghoon tidak sekedar dapat 

membuat kue, namun dibeberapa episode lain nya juga Sunghoon terlihat mahir 

memasak berbagai menu makanan. Kemahiran Sunghoon dalam memasak 

tergambar saat dirinya terlihat santai ketika mengocok telur menggunakan tangan, 

mencampurkan bahan makanan, membalik makanan yang ada di penggorengan 

dan ketika menghias kue.  

Salah satu yang dilakukan Sunghoon agar anak nya bahagia adalah dengan 

memahami karakter kartun kesukaan Sarang. Hal ini terlihat pada adegan 

selanjutnya dimana Sunghoon membantu Sarang memilih pakaian yang akan 

digunakan dengan tema karakter kesukaan nya. Pada episode awal penayangan 

The Return of Superman, Sunghoon terlihat kesulitan memahami keinginan serta 

kebingungan saat menghadapi kemarahan Sarang. Pada episode awal penayangan 

The Return of Superman, Sunghoon sama sekali tidak memahami hal-hal apa saja 

yang disukai dan tidak disukai Sarang. Saat itu Sunghoon tidak bisa membedakan 

antara karakter Minnie Mouse dan Mickey Mouse dimana karakter kesukaan 

Sarang saat itu adalah Minnie Mouse. 



Adegan selanjutnya Yuto tiba dirumah, mereka langsung merayakan ulang 

tahun Yuto dengan meniup lilin dan makan kue hasil buatan Sunghoon dan 

Sarang. Sunghoon merupakan ayah yang perhatian kepada anaknya, hal ini 

terlihat ketika dirinya hanya diam serta memperhatikan Sarang dan Yuto saat 

bermain bersama. Meskipun mereka bermain didalam rumah yang umumnya 

tempat aman, Sunghoon tidak pernah melepaskan pandangan nya dari Sarang dan 

Yuto. 

Choo Sunghoon juga merupakan sosok ayah yang tegas, terlihat ketika 

dirinya mengajari Sarang cara menghormati orang yang lebih tua disetiap 

kesempatan. Pada episode ini, Sunghoon meminta Sarang memberikan hormat 

pada sang kakek dengan membungkukan punggung Sarang sesuai dengan budaya 

Korea. Meskipun mereka tinggal di Jepang, Sunghoon tetap mengajarkan etika 

dan tata krama yang ada dalam budaya termasuk penggunaan bahasa Korea 

kepada Sarang.  

Sunghoon juga cukup tegas dalam urusan mendidik Sarang agar menjadi 

pribadi yang pemberani, hal ini terlihat pada potongan adengan di episode 

sebelumnya. Saat itu ketika Sarang masih balita, Sunghoon dan sang kakek 

mengajaknya pergi ke kebun binatang yang beberapa hewan dibiarkan berkeliaran 

disekitar area kebun binatang. Sunghoon sengaja mendekatkan Sarang dengan 

hewan-hewan yang berkeliaran bebas tersebut, sehingga hal itu membuat Sarang 

menangis serta membuat nya tidak ingin berada didekat Sunghoon dan lebih 

memilih berada dipelukan sang kakek.  



Pada episode kali ini, Sunghoon dan Sarang berkesempatan mengunjungi 

sebuah kafe unik bersama sang kakek dimana terdapat banyak burung hantu 

didalam nya. Saat diwawancara Sunghoon mengatakan tujuan nya ke kafe tersbut 

adalah untuk mengnalkan Sarang pada hewan baru yang belum pernah dilihatnya 

secara langsung. Hal tersebut terlihat seperti usaha seorang ayah agar membuat 

anak nya berani, sebab burung hantu karena bentuk fisiknya yang cukup 

menyeramkan dengan mata besar, bulu berwarna gelap dan kasar bukanlah jenis 

hewan yang umumnya disukai anak-anak seusia Sarang.  

Meskipun tegas dalam urusan mendidik, Sunghoon juga menunjukan sisi 

humoris nya saat dirinya berpose lucu dengan meletakan burung hantu berukuran 

besar diatas kepala nya, hal ini dilakukannya agar Sarang tertawa. Pada adegan 

tersebut Sunghoon terlihat sedang memberikan contoh pada Sarang agar berani 

memegang burung hantu yang berukuran lebih besar, sehingga pada akhirnya 

Sarang berani mencoba memegang dan berfoto bersama dengan burung hantu 

yang berukuran lebih besar.  

 Berbagai kegiatan yang mereka lakukan di episode sebelumnya 

menunjukan usaha sang ayah untuk mendekatkan diri secara fisik dan emosional 

dengan sang anak serta terlibat dalam tumbuh kembangnya karena kedekatan 

secara fisik maupun emosional antara ayah dan anak sama penting nya dengan 

kedekatan fisik dan emosional anak dengan ibu.  

Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, semakin banyak 

pula keterlibatan Sunghoon dalam mendidik serta mampu mengajarkan hal-hal 



baru pada Sarang.  Pola pendekatan ayah kepada anaknya terlihat cukup berbeda 

dengan pola pendekatan ibu kepada anaknya, sosok ibu cenderung tidak tega 

apabila melihat anak nya ketakutan akan suatu hal.



 

4.3.1.2 Keluarga Lee 

 

Gambar 4.11 Hwi-Jae membangunkan Seoeon 

Sumber: Saluran YouTube The Return of Superman 

Makna Denotasi  

 Sesi pertama keluarga Lee di buka dengan adegan Lee Seoeon yang baru 

bangun tidur dan kembarannya Lee Seojun yang masih tertidur lelap di kamar 

utama sebagai latar belakang tempat, sang ayah berjalan menuju kamar saat 

mendengar suara tangisan Seoeon dan segera mengangkat nya dari kasur.  

Ruang tamu adalah latar belakang tempat pada saat adegan sang ayah dan 

Seoeon duduk santai dan bercakap-cakap, namun ditengah percakapan mereka 

terdengar suara bel pintu berbunyi karena pada episode kali ini mereka 

kedatangan 2 (dua) bintang tamu pria bernama Park Chan-Yeol dan Byun Baek-



Hyun yang merupakan anggota dari boyband K-Pop terkenal dari Korea Selatan, 

yaitu EXO. 

 

Gambar 4.12 Bintang tamu berkenalan dengan Lee Twins 

Sumber: Saluran YouTube The Return of Superman 

 Saat sang ayah mempersilahkan kedua tamunya untuk masuk, Lee Seojun 

yang terbangun kemudian langsung mencari ibu nya. Saat mendengar suara 

Seojun, sang ayah langsung menuju kamar utama untuk membangunkannya dan  

langsung mengangkatnya dari kasur ketika Seojun mulai merengek. Akhirnya 

disaat yang bersamaan sang ayah menggendong Soejun dan Seoeon dikedua sisi 

bahu nya dan membawa mereka keluar kamar untuk bertemu dengan bintang 

tamu yang datang berkundung dan sudah menunggu diruang tamu. 

Dengan menggendong kedua anak nya, sang ayah bermain petak umpat 

dengan kedua bintang tamu sehingga membuat kedua anaknya tersenyum, lalu 

kemudian dengan posisi yang sama sang ayah berlari mengelilingi seisi rumah 

karena dikejar oleh kedua bintang tamu. Setelah bermain petak umpat dan berlari 



dari kejaran kedua bintang tamu, akhirnya Lee Twins bermain bersama kedua 

bintang tamu tanpa menangis meskipun tanpa ditemani sang ayah. 

 

Gambar 4.13 Chanyeol mengajarkan Seojun menyebrang 

Sumber: Saluran YouTube The Return of Superman 

 Salah satu bintang tamu bernama Chanyeol mengajak Seojun ke pasar 

swalayan untuk membeli bahan makanan dengan berjalan kaki, selama 

diperjalanan Chanyeol tidak selalu menggendong Seojun melainkan membiarkan 

Seojun berjalan sendiri disamping dan memegangi tangan nya. Saat hendak 

menyebrangi jalan raya, Chanyeol mengajari Seojun untuk memperhatikan rambu 

lalu lintas saat serta mengangkat salah satu tangan nya saat menyebrang agar 

aman.  

Sesampainya di pasar swalayan, mereka langsung mencari bahan makanan 

yang dibutuhkan untuk membuat masakan special. Sejak diperjalanan menuju 

pasar swalayan, Chanyeol selalu mengajak Seojun berbicara dan begitupun saat  

mereka sedang berbelanja dan mencari-cari bahan makanan, beberapa kali 



Chanyeol menanyakan pada Seojun nama-nama bahan makanan yang akan 

mereka beli sebelum memasukan nya kedalam keranjang belanja. 

 

Gambar 4.14. Chanyeol dan Hwi-Hae memasak makan siang 

Sumber: Saluran YouTube The Return of Superman 

 Sesampainya dirumah, Chanyeol dan sang ayah langsung memasak 

menggunakan bahan makanan yang sudah dibeli. Bintang tamu lain bernama 

Baekhyun terlihat membersihkan sampah dan merapihkan rumah, karena 

sebelumnya mencoba membantu memotong bawang, namun gagal karena dirinya 

tidak bisa memotong dengan benar dan membuat dapur semakin berantakan. 



 

Gambar 4.15 Chanyeol dan Baekhyung sedang menyuapi Lee Twins 

Sumber: Saluran YouTube The Return of Superman 

 Menu makanan yang dibuat oleh Chanyeol adalah sosis ayam goreng 

sayur bumbu asam manis. Saat menu makanan yang dibuat oleh Chanyeol sudah 

siap, kedua bintang tamu membantu memberikan suapan kepada Lee Twins selagi 

menunggu sang ayah selesai memasak untuk kedua bintang tamu. Kedua bintang 

tamu mencoba rasa masakan yang telah dibuatkan oleh sang ayah, namun sesaat 

setelah mereka mencicipi rasa makanan tersebut mereka langsung tertawa 

bersama. Saat Chanyeol menyuapi Seoeon makanan yang dibuat oleh sang ayah, 

saat itu juga Seoeon langsung memuntahkan makanan tersebut dan menolak untuk 

memakan nya. 

Makna Konotasi  

 Sebagai salah satu keluarga yang paling lama, kedekatan antara ayah dan 

kedua anak kembarnya sudah terbangun dengan baik. Dibeberapa kesempatan saat 

wawancara, apabila ditanya “siapakah yang lebih disuka, ayah atau ibu?” Lee 



Twins akan menjawab ayah. Terjadinya hal tersebut bukan lah tanpa alasan, sebab 

keluarga Lee bergabung sejak sikembar berusia 8 (delapan) bulan. Pada episode 

ke-79 usia mereka sudah mencapai 3 (tiga) tahun, sehingga keterlibatan ayah 

dalam kedekatan secara fisik dan emosional sudah terbangun sejak mereka kecil. 

 Pada adegan pembuka, saat dimana Lee Twins masih tertidur terlihat 

kamar utama digunakan sebagai latar belakang tempat mereka tidur bersama 

kedua orang tua nya. Terlihat dari ukuran tempat tidur yang cukup besar untuk 

orang dewasa serta meja rias yang berada di damping lemari tempat sang ibu 

berdandan. Fakta bahwa mereka sekeluarga tidur di ruangan dan kasur yang sama 

menunjukan bahwa kedekatan fisik memang sudah diterapkan oleh keluarga Lee, 

tidak seperti keluarga Song yang memisahkan antara kamar orang tua dengan 

kamar anak. Hal tersebut  

Lee Hwi-jae yang berprofesi sebagai komedian tidak hanya bersifat 

humoris didepan kamera, sebab saat dirumah dan mengurus kedua anak 

kembarnya pun Hwi-Jae pun tetap humoris, kreatif, dan cerdik. Sebagai keluarga 

yang paling lama bergabung dengan tayangan tos, Hwi-Jae sudah terbiasa dengan 

kebiasaan barunya setiap akhir pekan yaitu mengurus kedua anak kembarnya 

tanpa bantuan sang istri, namun hal tersebut tidak membuatnya merasa bahwa 

pekerjaan mengurus anak adalah hal mudah. Tidak jarang dirinya masih merasa 

kesulitan mengurus kedua anak, terutama saat urusan memasak untuk memberi 

makan kedua anaknya. 



Tayangan The Return of Superman beberapa kali mendatangkan bintang 

tamu kerumah salah satu keluarga pada episode tertentu, pada episode kali ini 

keluarga Lee kedatangan 2 bintang tamu laki-laki yang merupakan personil dari 

boygroup terkenal bernama EXO. Meskipun sudah terbiasa mengurus anak nya 

sendiri tanpa pantuang sang istri, saat diwawancara Hwi-Jae merasa senang 

karena kedatangan 2 (dua) bintang tamu pada episode kali ini untuk membantu 

mengurus kedua anak kembarnya. 

Hwi-Jae juga merupakan seorang ayah yang cukup peka serta cekatan, hal 

ini terlihat ketika dirinya langsung berlari menuju kamar untuk menenangkan 

Seoeo yang menangis saat terbangun dipagi hari. Hwi-Jae dengan segera 

mengangkat Seoeon dari tempat tidur agar tidak membangunkan kembaran nya 

dan mengajaknya ke ruang tamu. Di ruang tamu mereka duduk bersantai di sofa 

dan Hwi-Jae mengajak Seoeon mengobrol, sambil menunggu kedatangan kedua 

bintang tamu. 

 Sesaat setelah kedatangan 2 bintang tamu, Seojun pun akhirnya terbangun 

dan hal pertama dicari adalah sosok mama, hal ini terlihat ketika dirinya hendak 

menangis dan berkata “oma” dalam bahasa Korea yang berarti ibu. Hal ini 

menunjukan kedekatan antara anak dan ibu sudah mendarah daging, karena saat 

terbangun reflek sang anak yang dilakukan pertama kali adalah mencari sosok 

ibunya. Mendengar Seojun mencari ibunya, Hwi-Jae pun menghampirinya dan 

menggendong nya keluar kamar untuk menemui kedua bintang tamu. 



Profesi nya sebagai komedian, membuatnya mempunyai banyak akal 

untuk mencairkan suasana sekaligus menghibur kedua anak nya. Saat kedua 

bintang tamu terlihat gugup bertemu dengan kedua anak nya yang masih malu dan 

belum terbiasa dengan kedua bintang tamu tersebut, Hwi-Jae sengaja mengajak 

mereka bermain bersama. Setelah beberapa menit bermain “hide and seek” dan 

saling mengejar didalam rumah, akhirnya Seoeon dan Soejun mulai tertarik 

dengan kedua bintang tamu serta bermain bersama tanpa sang ayah yang 

menemani mereka.  

Ditengah-tengah waktu bermain, Hwi-Jae mengatakan bahwa sang istri 

telah memesan nya untuk membuatkan makanan kepada kedua bintang tamu nya, 

hal ini membuat salah satu bintang tamu berinisiatif untuk belanja bahan makanan 

yang diperlukan. Belanja bahan makanan dengan latar belakang pasar swalayan 

adalah kegiatan yang identik dengan perempuan, karena pada umumnya urusan 

dan keperluan dapur termasuk bahan makanan merupakan tanggung jawab 

seorang ibu, begitu pula kegiatan mamasak dengan latar belakang dapur. 

Meskipun kedua kegiatan tersebut identik dengan peran perempuan dalam 

keluarga, tayangan The Return of Superman menunjukan bahwa kegiatan belanja 

bahan makanan di pasar swalayan dan memasak makanan dirumah dapat 

dilakukan oleh seorang laki-laki . 

 Meskipun sudah terbiasa mengurus anak, namun Lee Hwi-Jae masih 

menganggap bahwa kegiatan tersebut bukanlah hal mudah terutama saat urusan 

makan. Hal yang paling tidak bisa dilakukan nya adalah memasak, meskipun 

dirinya selalu mencoba namun selalu gagal. Meskipun memasak dirumah adalah 



hal yang cukup identik dengan kegiatan seorang ibu, hal itu tidak membuatnya 

sungkan untuk selalu belajar memasak dengan benar dan menghasilkan rasa 

makanan yang enak agar dapat dinikmati oleh kedua anak kembarnya. 

 Lee Hwi-Jae terlihat sangat senang dengan kehadiran dua bintang tamu, 

kerena dengan begitu dirinya mendapatkan tenaga tambahan untuk membantunya 

mengurus kedua anak kembarnya. Tayangan ini menunjukan bagaimana Chanyeol 

mengurus Seojun dengan baik, terlihat saat dirinya pergi ke pasar dan 

membiarkan Seojun berjalan sendiri, mengajarkan nya rambu-rambu lalu lintas 

termasuk mengajarinya cara menyebrang jalan dengan benar, mengajak nya 

berbelanja bahan makanan dan memperkenalkan nama-nama buah dan sayuran 

serta terakhir memasakan makanan yang disukai oleh kedua anak kembar tersebut. 

 Mengajarkan anak melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik identik 

dengan tugas ibu, karena umum nya sosok ibu yang lebih sering menemani 

keseharian sang anak saat sedang tidak ada ayah dirumah. Namun The Return of 

Superman menampilkan sosok laki-laki yang mampu melakukan tanggung jawab 

nya dalam mendidik anak dengan baik. Terlihat bahwa tugas mendidik bukan 

merupakan tanggung jawab seorang ibu, melainkan tugas bersama sebagai orang 

tua. Saat dirumah Seojun menunjukan etika yang bagus ketika dirinya menunggu 

Chanyeol didepan pintu untuk masuk kedalam rumah bersamaan, hal tersebut 

merupakan etika dalam budaya Korea. 

 Selama menunggu Chanyeol dan Seojun berbelanja membeli bahan 

makanan, Baekhyun bermain bersama Seoeon dan sang ayah. Baekhyun yang 



merasa tidak pandai memasak, memilih untuk membersihkan sampah dan 

berapikan rumah. Sama seperti Hwi-jae, Baekhyun yang tidak pandai memasak 

memutuskan untuk melakukan pekerjaan rumah lain yang juga identik dengan 

pekerjaan ibu, yaitu membereskan dan membersihkan rumah. hal yang 

berhubungan dengan kebersihan rumah dan menjaga anak identik dengan sosok 

ibu, sebab dalam budaya patriarki ayah lebih banyak menghabiskan waktu diluar 

rumah untuk mencari nafkah sehingga ibu yang mengurus segala hal yang 

berkaitan dengan rumah.  

Terlihat dalam tayangan The Return of Superman, meskipun Baekhyun 

tidak pandai memasak namun dirinya cukup baik melakukan pekerjaan rumah 

yang lain seperti membereskan dan membersihkan rumah. Berbeda dengan Hwi-

Jae, meskipun dirinya juga tidak pandai memasak seperti sang istri, namun Hwi-

Jae tetap harus memasak karna hal tersebut adalah satu cara yang harus dilakukan 

nya untuk menjaga sang anak. Terlihat bahwa Hwi-Jae adalah ayah yang sangat 

bertanggung jawab terhadap keluarga nya, tidak hanya berusaha memenuhi 

kebutuhan materi dengan mencari nafkah namun juga berusaha memenuhi 

kebutuhan emosional sang anak dengan menghabisakan waktu santai bersama. 

Setelah Chanyeol selesai masak, kemudian mereka menyuapi Seoeon dan 

Seojun secara bergantian sedangkan sang ayah masih memasak hidangan untuk 

kedua bintang tamu nya. Memberi makan anak terutama menyuapi mereka adalah 

hal yang masih identik dengan tugas ibu dalam menjaga anak, namun tayangan ini 

menunjukan bahwa kedua bintang tamu yang bergender laki-laki memapu 

melakukan nya dengan baik. Menyuapi anak-anak agar mau makan bukanlah hal 



mudah karena dibutuhkan kesabaran lebih dan hal tersebut tentunya tidak mudah 

untuk kedua bintang tamu, sebab mereka semua masih muda dan belum pernah 

memiliki anak sehingga mereka tidak terbiasa dengan kegiatan tersebut, namun 

ternyata mereka mampu malakukan nya dengan baik. 



 

4.3.1.3 Keluarga Song 

 

Gambar 4.16 Song Triplets sedang bermain bersama 

Sumber: Saluran YouTube The Return of Superman 

Makna Denotasi  

 Adegan berlatar belakang ruang tamu adalah pembuka sesi pertama 

keluarga Song yang terdiri dari ayah dan ketiga anak kembarnya yaitu Daehan, 

Minguk dan Manse. Dalam adegan tersebut terlihat Manse sedang bermain 

dengan kursi meja mainan nya dan Daehan bermain dengan mobil mainan, 

sedangkan Minguk terlihat berada di sofa dengan posisi tidur, disaat bersamaan 

sang ayah sedang menyiapkan menu sarapan untuk ketiga anaknya di dapur yang 

letaknya disamping ruang tamu tempat mereka bermain. 

Sang ayah meminta anak nya untuk bersabar menunggu makanan nya siap, 

menu sarapan yang telah disiapkan oleh sang ayah adalah roti lapis dengan 

berbagai macam isi seperti selai stroberi, sosis berbentuk pipih, keju serta ikan 



tuna kaleng yang dicampur dengan jagung dan daun bawang. Kemudian sang 

ayah membagi semua bahan makanan yang telah disiapkan menjadi 3 porsi bagian 

sama rata, lalu memanggil ketiga anak nya ke dapur. 

 

Gambar 4.17 Song Il-Gook memberikan makan kepada anaknya 

Sumber: Saluran YouTube The Return of Superman 

 Sang ayah membukakan penyekat yang memisahkan area dapur dan ruang 

tamu untuk membantu Song Triplets masuk ke area dapur dan kemudian mereka 

bertiga langsung menduduki kursi makan masing-masing. Sang ayah mulai 

menjelaskan bagaimana cara yang benar untuk memakan roti lapis didepan ketiga 

anaknya lalu mendistribusikan bahan makanan yang telah disiapkan sebelumnya. 

Daehan adalah anak yang pertama berhasil melakukan nya dengan benar, 

ia melapisi roti nya dengan selai stroberi menggunakan pisau roti roti dan diikuti 

oleh Manse yang juga melapisi rotinya dengan selai stroberi, namun hanya 

Minguk yang memakan roti dan isi nya secara terpisah sehingga sang ayah 

membantu Minguk agar dapat memakan roti lapis dengan benar. 



Pada saat makan, Song Triplets bermain drama dengan menirukan dialog 

dalam buku cerita dan berperan sebagai salah satu karakter pada buku tersebut, 

yaitu si tikus desa. 

 

Gambar 4.18 Keluarga Song pergi menuju studio foto 

Sumber: Saluran YouTube The Return of Superman 

 Setelah sarapan, keluarga Song pergi kesebuah studio foto dengan 

membawa koper berukuran besar yang berisi kamera serta beberapa properti 

pelengkap photoshoot yang lain seperti kostum sesuai tema yang akan mereka 

gunakan. Saat diwawancara, ayah Song mengatakan ingin membuat buku cerita 

yang spesial sebab karakter dalam buku tersebut adalah mereka sendiri dengan 

tema cerita kesukaan mereka, yaitu “Ariel si Putri Duyung” dan “Serigala dan 3 

Anakn Babi”. Sang ayah mengatakan berharap buku cerita ini akan menjadi 

sebuah kado yang dapat dijadikan kenangan ketika mereka besar nanti.  

Saat berjalan menuju studio foto, sang ayah yang membawa koper besar 

meminta anak-anak nya untuk ikut membantu dan berjalan bersama. Daehan dan 



Minguk ikut mendorong koper tersebut, namun Manse berjalan didepan dan 

meninggalkan mereka. Tidak lama terdengar suara guntur dan menyebabkan 

Manse berlari menghampiri ayah dan saudaranya, sang ayah kemudian berkata 

“langit sedang bersedih karena Manse tidak ikut membantu”. 

 

Gambar 4.19 Il-Gook memakaikan kostum untuk Minguk 

Sumber: Saluran YouTube The Return of Superman 

Setibanya di studio foto, ayah Song mulai membuka koper dan 

menyiapkan keperluan fotografi nya termasuk menggantikan baju ketiga anak 

nya. Daehan adalah yang pertama melakukan pengambilan foto, lengkap dengan 

pakaian dan mahkota raja, karena dalam cerita “Putri Duyung” Daehan berperan 

sebagai pangeran. Setelah selesai mengambil foto Daehan, sang ayah beralih ke 

Minguk yang pada awalnya ingin memerankan karakter utama si putri duyung, 

namun saat sang ayah memakaikan kostum putri duyung Minguk menangis dan 

tidak ingin menggunakan kostum tersebut. Karakter putri duyung, akhirnya 

digantikan oleh Manse dan Minguk berperan sebagai penyihir.  



Pada sesi kedua pengambilan foto, Song Triplets berganti kostum menjadi 

karakter 3 babi kecil serta sang ayah yang juga ikut berperan menjadi karakter 

serigala. Pada sesi foto kedua mereka tidak hanya melakukan pengambilan foto, 

namun mereka juga bermain bersama sebagaimana biasanya saat mereka sedang 

berada dirumah. 

 

Gambar 4.20 Song Il-Gook mengajarkan anak nya adab makan 

Sumber: Saluran YouTube The Return of Superman 

Pada malam hari dirumah keluarga Song sebagai latar waktu dan tempat 

pada adegan kali ini, sang ayah mengatakan akan memesan makanan siap saji 

untuk menu makan malam mereka, karena pada hari itu mereka sedang 

merayakan hari anak-anak. Saat menunggu makanan datang, Song Triplets duduk 

di meja makan bersama sang ayah dan berbincang-bincang hingga makanan 

datang. Hal pertama yang dilakukan sang ayah saat makanan yang dipesan nya 

datang adalah membagi makanan tersebut kedalam 3 (tiga) porsi bagian lalu 

mendistribusikan kepada ketiga anaknya. 



Sang ayah pun menyiapkan makanan nya sendiri setelah medistribusikan 

makanan kepada ketiga anaknya, namun sebelum nya sang ayah mengatakan 

kepada ketiga anak nya bahwa mereka tidak diperbolehkan mendahului orang 

yang lebih tua saat makan bersama. Pada akhirnya Song triplets bisa memakan 

makanan mereka setelah menunggu sang ayah memakan makanan nya.  

 

Gambar 4.21 Il-Gook membantu Manse makan menggunakan sumpit 

Sumber: Saluran YouTube The Return of Superman 

Meja makan yang ada diruang tengah adalah latar tempat untuk adegan 

makan kali ini. Song Triplets menggunakan sumpit khusus anak-anak untuk 

mempermudah mereka genggam sehingga mereka bisa makan sendiri tanpa 

bantuan orang dewasa. Manse terlihat berusaha memakan mie yang berukuran 

panjang dengan memasukan kemulut nya namun beberapa kali gagal, hingga 

akhirnya sang ayah membantunya dan kemudian Manse mencoba lagi lalu 

berhasil makan mie dengan cara yang benar. 



 Ketika Song Triplets sedang makan, sang ayah secara diam-diam 

mengambil pangsit goreng milik Daehan. Manse yang melihat hal itu mengira 

bahwa pangsit itu milik Minguk, namun Daehan menyadari bahwa pangsing yang 

diambil ayahnya secara diam-diam adalah milik nya. Daehan meminta ayahnya 

untuk mengembalikan pangsit goreng nya dengan cara menakut-nakuti sang ayah, 

kemudian sang ayah meminta maaf dan menggantikan pangsit goreng milik 

Daehan dengan yang baru. 

Makna Konotasi  

Pada adegan pembuka, Song Triplets terlihat sedang bermain di ruang 

tamu ketika menunggu sang ayah menyiapkan sarapan, dimana terdapat pembatas 

antar ruang tamu dengan dapur berupa jeruji besi setinggi paha orang dewasa. Hal 

ini menunjukan bahwa Il-Gook adalah ayah yang perhatian dan menjaga anak-

anak nya dengan baik. Saat diwawancara penggunaan pembatas besi tersebut 

untuk menghindari anak-anak masuk ke area dapur yang cukup berbahaya bagi 

anak seusia Daehan, Minguk dan Manse yang belum mengerti bahaya. 

Song Il-Gook adalah ayah yang sangat memperhatikan perkembangan 

anak-anak nya hal ini terlihat dari adegan yang sama dimana Song triplets tidak 

memiliki banyak mainan. Pada adegan pembuka dapat dilihat mereka hanya 

mempunyai mobil mainan serta bangku dan kursi khusus anak kecil. Saat 

diwawancara, Song Il-Gook mengatakan hal itu sengaja dilakukan agar anak-anak 

nya lebih banyak berinteraksi satu dengan yang lain dan mengajarkan mereka 

untuk berbagi.  



Pekerjaan aktor tentu cukup menyita waktu nya bersama keluarga, namun 

tanggung jawab nya untuk mencari nafkah tidak membuatnya lupa terhadap 

tanggung jawab lain sebagai seorang ayah yang memiliki anak untuk dididik 

dengan baik. Selain mendidik ketiga anak kembarnya, Il-Gook juga Sama seperti 

ayah lain dalam tayangan The Return of Superman dimana setiap ayah dituntut 

untuk bisa memasak dan membuat makanan untuk dihidangkan kepada anak-anak 

nya. Dalam urusan masak Il-Gook masih lebih ahli dari pada Hwi-Jae, tidak 

jarang makanan yang disajikan untuk ketiga anak nya membuat penonton tergiur 

untuk mencobanya. 

Tidak hanya membuatkan menu sarapan yang enak, Song Il-Gook juga 

mengajari ketiga anak nya agar mandiri dengan cara makan sendiri tanpa disuapi. 

Hal yang biasa dilakukan Il-Gook adalah memberikan sendok atau garpu kepada 

masing-masing anak nya dan memberi waktu kurang lebih 30 menit untuk 

menghabiskan makanan tersebut. Saat alarm berbunyi tanda makanan harus sudah 

dihabiskan, apabila masih ada makanan tersisa maka dirinya akan menyuapi sisa 

makanan tersebut. Seperti kebanyakan balita pada umum nya yang mempunyai 

masalah susah makan, tidak jarang Il-Gook menemui kasus serupa.  

Song Il-Gook merupakan ayah yang tegas dan disiplin, hal ini terlihat 

ketika waktu makan sudah habis, sang anak menolak untuk menghabisi makanan 

tersebut maka Il-Gook akan membawa anak tersebut keruangan berbeda dan 

hanya ada mereka berdua. Di ruangan tersebut dirinya akan memberitahu anak 

tersebut bahwa apa yang dilakukan nya tidak baik, Il-Gook tidak menggunakan 



intonasi dan nada tinggi serta tidak pula melakukan kontak fisik dengan sang anak 

kecuali memberi pelukan setelah memberi nasihat. 

Song Il-Gook ditampilkan sebagai sosok ayah yang peduli pada hal-hal 

kecil tentang anak nya, hal ini terlihat dari kegemaran nya memfoto atau 

mengabadikan momen sang anak di berbagai kesempatan. Il-Gook terlihat seperti 

seorang ayah yang tidak ingin melewatkan satu momen kebersamaan nya dengan 

sang anak. Hal tersebut tersebut dijadikan nya sebagai salah satu alasan bergabung 

dengan tayangan The Return of Superman selain untuk memberi waktu libur 

kepada sang istri. 

Salah satu cara melewatkan momen kebersamaan dengan ketiga anak nya 

adalah dengan menidurkan nya, baik siang maupun malam hari. Pada episode 

sebelumnya, Il-Gook menunjukan bagaimana caranya menidurkan ketiga 

anaknya, yaitu dengan cara membacakan buku cerita dongeng. Hal ini 

membuatnya terlihat seperti sosok ayah yang penyabar, karena menidurkan anak 

serta membacakan buku cerita dongeng bukanlah hal yang biasa dilakukan 

seorang ayah karena keterbatasan waktu yang dimiliki pada malam hari sepulang 

kerja. 

Song Il-Gook juga digambarkan sebagai sosok ayah dengan daya seni dan 

kreatifitas yang tinggi. Daya seni terlihat melalui kegemaran nya mengambil foto 

ketiga anak nya, sedangkan daya kreatifitasnya terlihat pada adegan selanjutnya 

dimana keluarga Song pergi kesebuah studio foto untuk melakukan sesi 

pemotretan. Saat diwawancara Song Il-Gook mengatakan bahwa dirinya ingin 



membuat sebuat buku cerita dongeng yang karakter-karakter didalam nya adalah 

Daehan, Minguk dan Manse. Dirinya berharap buku cerita dongeng tersebut dapat 

dijadikan sebuah kenangan masa kecil, ketika mereka dewasa nanti. 

Kebiasaan membacakan buku cerita dongeng kepada ketiga anak nya 

sebelum tidur, membuatnya familiar dengan beberapa judul cerita, diantara nya 

“Ariel si Putri Duyung” dan “Tiga Anak Babi”. Menurut Il-Gook kedua judul 

tersebut adalah cerita yang paling disukai ketiga anak kembarnya, sebab ketiga 

nya sering melakukan reka adegan yang ada pada dalam kedua buku tersebut. 

Berdasarkan pengamatan tersebut, Il-Gook memutuskan untuk gunakan kedua 

tema cerita tersebut untuk sesi pemotretan pada episode kali ini. 

Song Il-Gook ditampilkan sebagai sosok ayah penyabar, sebab dirinya 

harus mengurus tiga orang anak balita dalam waktu yang bersamaan. Sifat sabar 

nya juga ditampilkan saat sesi pemotretan dimana ketiga anak nya yang cukup 

aktif sehingga sulit untuk di atur saat pengambilan foto. Selain itu, Il-Gook cukup 

peka terhadap kondisi ketiga anak nya sehingga mampu mengerti keinginan 

mereka. Hal tersebut terlihat saat dirinya sedang menggantikan pakaian Minguk, 

namun ternyata Minguk merasa tidak nyaman dan menangis, sehingga Il-Gook 

memutuskan untuk menukar karakter Minguk dengan Manse.  

Song Il-Gook adalah ayah yang cerdik dalam mengambil perhatian  anak-

anak agar memperhatikan nya. Telah banyak cara yang dilakukan, diantara nya 

berbicara dengan suara keras sehingga ketiga anak nya penasaran dan meletakan 

objek menarik lain di lensa kamera agar ketiga anak nya dapat fokus dan tenang 



melihat kearah kamera saat pemotretan. Setelah selesai melakukan sesi 

pemotretan, mereka kembali kerumah pada malah hari. 

Sesi selanjut nya pada episode ini, Song Il-Gook mengajari etika saat 

makan bersama dengan orang yang lebih tua, dimana Song Il-Gook dengan 

sengaja meminta anak nya untuk tidak makan terlebih dahulu  sebelum dirinya 

mulai makan. Sebab pada episode kali ini, ketiga anak kembar nya mulai belajar 

makan di meja makan menggunakan sumpit khusus bersama dengan sang ayah.  

Song Daehan, Minguk dan Manse untuk pertama kali nya belajar makan 

menggunakan sumpit khusus untuk anak kecil sehingga memudahkan mereka 

dalam mengambil makanan. Meskipun makan menggunakan sumpit merupakan 

hal baru bagi ketiga anak kembar tersebut, namun sang ayah tetap tidak menyuapi 

mereka dan membiarkan mereka memakan makanan nya sendiri.  

Karena kemampuan nya dalam mengasuh dan mengajarkan anak tersebut, 

membuat seorang psikolog anak di Korea memuji kemampuan nya tersebut 

(Soompi.com). Mulai dari memasak, memandikan serta memakaikan pakaian dan 

mengajari mereka dalam berbagai hal seperti kedisiplinan, tanggung jawab 

maupun etika. Sang psikolog juga mengatakan bahwa Song Il-Gook telah 

melakukan hal yang tepat saat Manse bermain dengan makanan nya, karena saat 

itu Song Il-Gook tidak marah atau menaikan nada biacaranya, namun langsung 

menghentikan perbuatan tersebut dan mengajarinya cara makan yang benar 

dengan pembawaan yang tenang serta langsung fokus pada permasalahan. 



 

4.3.1.4 Keluarga Uhm 

 

Gambar 4.22 Uhm Tae-Woong sedang berkonsultasi dengan psikolog anak 

Sumber: Saluran YouTube The Return of Superman 

Makna Denotasi  

 Latar tempat pada adegan pertama keluarga Uhm adalah di pusat 

bimbingan perkembangan anak, dimana sang ayah bertemu langsung dengan 

dokter dan  membawa putri nya untuk melakukan tes perkembangan mental dan 

fisik anak nya yang pada itu masih berusia 22 bulan. Setelah melalui beberapa tes 

didalam sebuah ruangan dengan diamati langsung oleh sang dokter, ternyata 

perkembangan kemampuan sosial (social skill) Jion terlambat 10 bulan dari 

seharusnya.  

Dokter menjelaskan beberapa alasan yang menyebabkan hal itu terjadi 

berdasarkan hasil pengamatan nya selama mereka menjalani tes, salah satu alasan 

Jion mengalami keterlambatan perkembangan berbicara karena sang ayah selalu 



memberikan apapun yang dibutuhkan ketika Jion hanya mengucapkan “Ayah....”, 

sehingga Jion tidak memiliki kesempatan menyelesaikan kalimat tertentu yang 

berguna untuk mengembangkan kosa kata nya dalam berbicara sehari-hari.  

 

Gambar 4.23 Keluarga Uhm mengunjungi taman bermain 

Sumber: Saluran YouTube The Return of Superman 

Sebelum mengunjungi pusat bimbingan anak dan menemui dokter, 

keluarga Jion pergi ke taman dekat rumah mereka. Jion terlihat tertarik dengan 

ayunan, sehingga Jion harus mengantri dan menunggu untuk bergantian dengan 

anak-anak yang lain. Saat sedang menunggu, sang ayah meminta Jion menyapa 

anak perempuan lain yang juga sedang menunggu gantian bermain ayunan namun 

Jion hanya diam saja dan fokus melihat ayunan.  

Saat keluarga Uhm sedang duduk di bangku taman, kecuali Jion, anak-

anak kecil yang lain berkumpul dan bermain bersama tanpa orang tua mereka. 

Sang ayah berkesempatan berbicara dengan seorang ibu yang memiliki anak 

perempuan berusia 4 (empat) tahun. Mereka bertukar pengalaman dalam 



mengasuh anak dan berbicara tentang perkembangan mereka, hal ini membuat 

sang ayah sadar bahwa Jion sedikit mengalami keterlambatan dalam hal berbicara. 

Saat diwawancara, sang ayah dan ibu merasa khawatir ketika mereka mulai 

menyadari keterlambatan pengekembangan Jion.  

 

Gambar 4.24 Tae-Woong sedang membersihkan kakai dan tangan Jion 

Sumber: Saluran YouTube The Return of Superman 

Dokter pun selain memberikan penjelasan juga memberikan beberapa 

saran kepada sang ayah dalam mengasuh untuk membantu perkembangan Jion, 

seperti mengajak nya banyak berinteraksi secara verbal melalu percakapan dan 

nonverbal seperti kontak mata serta melakukan berbagai kegiatan yang 

menggunakan fisik.  

Pada malam hari dirumah keluarga Uhm dimana latar tempat pada scene 

ini adalah ruang tamu dengan matras sebagai alas dari lantai nya dan digunakan 

untuk meletakan Jion yang sudah tertidur untuk membersihkan tangan dan kaki 

Jion. Kemudian muncul beberapa potongan adegan kebersamaan mereka dari 



episode sebelumnya, seperti saat pertama kali mereka bergabung dengan tayangan 

ini. Sebagai ayah muda tidak jarang Uhm Tae-Woong melakukan kesalahan saat 

menjaga Jion, terlebih saat awal mereka bergabung Jion belum bisa berbicara.   

 

Gambar 4.25 Tae-Woong memberi informasi tentang perkembangan Jion 

kepada irstinya melalui telepon 

Sumber: Saluran YouTube The Return of Superman 

Setelah membersihkan tangan dan kaki Jion dengan menggunakan tisu 

basah, sang ayah memindahkan Jion ke ruang tidur dan membaringkankan di 

kasur yang berada disamping ranjang kedua orang tua nya. Diruang tengah, Uhm 

Tae-Woong duduk di sofa lalu menghubungi istrinya melalui telepon dan 

membicarakan hasil tes yang telah dilakukan pada hari itu.  

Saat diwawancara, sang ibu mengatakan bahwa dirinya merasa khawatir 

apabila sang ayah menyalahkan dirinya sendiri atas keterlambatan perkembangan 

sang anak, sehingga sang ibu berusaha menghibur sang ayah dengan bercanda saat 



berbicara di telepon, karena sang ibu percaya bahwa suaminya sudah berusaha 

melakukan yang terbaik untuk anak mereka. 

 

Gambar 4.26 Tae-Woong mengajak Jion berinteraksi 

Sumber: Saluran YouTube The Return of Superman 

Sebelum memasak sarapan, ayah Uhm mengajak Jion berkomunikasi dan 

melakukan kontak mata sesuai dengan apa yang disarankan oleh dokter pada pagi 

hari berikutnya di dapur sebagai pembuka latar waktu dan tempat pada sesi kedua 

keluarga Uhm. Selama memasak, sang ayah terus memperhatikan kegiatan yang 

sedang Jion lakukan dan beberapa kali mengajak nya berbicara serta bercanda.  

Jion tiba-tiba menjatuhkan mainan yang sedang dipegang nya dan hal itu 

membuat sang ayah meninggalkan masakan nya dan memberitahu Jion bahwa hal 

yang dilakukan nya tidak baik. Selama menunggu masakan nya matang, sang 

ayah kembali mengajak Jion untuk berkomunikasi dan mengajarkan kosa kata 

baru. Saat makan pun, sang ayah terus mengajak Jion berkomunikasi. 



Setelah Jion menghabiskan sarapan nya, sang ayah sudah menyiapkan 

permainan yang bisa mereka lakukan bersama serta melibatkan kegiatan fisik, 

kemudian mereka menggambar bersama setelah merasa lelah bermain. 

Makna Konotasi  

 Uhm Tae-Woong merupakan ayah paling muda diantara seluruh ayah pada 

tayangan The Return of Superman selain itu keluarga nya juga baru bergabung 

pada episode ke- 59, sehingga faktor tersebut membuat nya terlihat kurang 

berpengalaman dalam mengasuh anak perempuan nya yang bernama Uhm Jion. 

Dalam tayangan The Return of Superman, Tae-Woong ditampilkan sebagai sosok 

ayah muda yang cukup protektif terhadap keamanan anak nya namun juga 

ceroboh. Sikap protektif nya dapat dilihat dari pemilihan tempat tinggal yang 

berada di area perumahan bukan di apartemen seperti keluarga lain, selain itu juga 

apabila diperhatikan pada area tangga terdapat bantalan di setiap ujung sisi yang 

tajam agar tidak melukai anak nya. 

 Pada episode kali ini, Tae-Woong menunjukan kepedulian nya terhadap 

proses tumbuh kembang Jion dengan mengunjungi pusat bimbingan 

perkembangan anak. Saat Tae-Woong memperhatikan perilaku dan cara 

bersosialisasi Jion ketika mereka mengunjungi taman, dirinya merasa 

perkembangan Jion sedikit terlambat dibandingkan anak lain seusianya dan 

didukung dari hasil interaksi nya dengan sesama orang tua. Tae-Woong merasa 

sedih dengan hasil tes perkembangan yang telah mereka lakukan, karena Jion 



mengalami 10 bulan mengalami keterlambatan perkembangan dalam berinteraksi 

sosial dan berbicara secara verbal. 

 Tae-Woong merasa bersalah karena berdasrkan hasil tes yang mereka 

lakukan menunjukan bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah cara Tae-

Woong berinteraksi dengan Jion selama ini. Sebagai ayah baru dan masih berusia 

muda, Tae-Woong selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk putri satu-satu 

nya tersebut, namun hal tersbut justru membuat perkembangan Jion tidak 

maksimal. Bentuk usaha Tae-Woong dapat dilihat disetiap kesempatan, misalnya 

dengan sikap terlalu protektif terhadap Jion hingga selalu memberikan apapun 

yang Jion minta.  

 Jion yang masih berusia 2 tahun mengalami kesulitan untuk 

menyampaikan sesuatu, hal ini membuat Tae-Woong selalu berusaha memahami 

keinginan maupun kebutuhan sang anak. Meskipun tujuan Tae-Woong baik 

karena tidak ingin Jion merasa kesulitan untuk mengungkapkan sesuatu, maka 

dirinya akan langsung memberikan apa yang dibutuhkan meskipun Jion belum 

menyelesaikan seluruh kalimatnya. Tae-Woong sering kali merasa frustasi karena 

tidak mampu memahami maksud anak nya, sehingga tidak jarang dirinya yang 

belum banyak pengalaman dalam mengurus anak melakukan kecerobohan. 

 Sadar bahwa mengurus anak adalah pekerjaan yang tidak mudah 

dilakukan terutama bagi seorang ayah tanpa bantuan ibu, maka Tae-Woong 

mengikuti seluruh saran yang diberikan oleh psikolog anak yang mereka 

kunjungi. Hal tersebut terlihat pada keesokan hari saat mereka dirumah dan sang 



ayah sedang menyiapkan makan untuk Jion, disela-sela kegiatan memasaknya 

Tae-Woong mengajak Jion berinteraksi lebih sering dan melakukan kontak mata 

seperti yang disarankan. 

 Sebagai ayah yang protektif, Tae-Woong sering memperhatikan gerak-

gerik dan kegiatan yang sedang dilakukan Jion. Saat dimana Jion melakukan 

sesuatu yang tidak baik seperti membuang barang, Tae-Woong langsung 

menerapkan saran dari sang psikolog untuk sedikit bersikap tegas dengan 

memberitahu nya untuk tidak melakukan hal tersebut.  

Tae-Woong yang berprofesi sebagai seorang aktor tidak menghambatnya 

untuk bersikap konyol didepan Jion untuk membautnya tertawa, seperti pada 

adegan terakhir dimana mereka mencoret wajah mereka dengan tinta khusus yang 

aman untuk kulit anak-anak dan membuat gambar lucu di wajah masing-masing. 

Hal tersebut adala bukti cinta pada anak nya, citra nya sebagai seorang aktor 

papan atas Korea seolah bukan hal penting dibanding dengan kebahagian Jion. 



 

4.3.2 Wacana Dominan 

Hasil analisis tayangan The Return of Superman pada episode ke-79 yang 

menjadi objek penelitian, maka peneliti menemukan wacana dominan pada 

tayangan tersebut berupa:  

1. Selain bekerja untuk memenuhi kebutuhan materi keluarga, ayah 

juga memiliki peran cukup penting dalam keluarga yaitu 

memperhatikan tumbuh kembang anak.  

2. Ayah dalam tayangan ini digambarkan sebagai sosok yang 

memiliki peran ganda, yaitu sebagai pencari nafkah berupa materi 

dan pemenuh kebutuhan imateril keluarga berupa keterlibatan nya 

membantu melakukan pekerjaan rumah yang biasa dilakukan oleh 

seorang ibu. 

3. Sosok laki-laki pada tayangan The Return of Superman 

digambarkan sebagai ayah yang dapat diandalkan. Tayangan ini 

berusaha menunjukan bahwa perkerjaan ibu yang dianggap tabu 

apabila dikerjakan ayah dapat dilakukan dengan baik oleh seorang 

ayah. 

 



4.4  Analisis Data dan Pembahasan 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Focus Group Discussion 

(FGD) dan in depth interview atau wawancara mendalam. Pelaksaan FGD 

dilakukan pada hari Rabu, 26 Desember 2017 pukul 11.00 – 13.00 WIB, dengan 

menghadirkan 6 perempuan berlatar belakang budaya berbeda sebagai informan 

dan peneliti sebagai moderator. Berdasarkan data yang dikumpulkan, beberapa 

informan menunjukan kesamaan pemaknaan dan sisanya memaknai dari makna 

dominan yang disampaikan oleh pembuat pesan. Nantinya peneliti akan 

memposisikan para informan ke dalam three hypothetical position milik Stuart 

Hall, yaitu dominan reading, negotiated reading dan oppotional reading. 

 

Gambar 29: Suasana FGD 26 Desember 2017 di Dunkin’ Donut 

Sumber: Dokumentasi pribadi 



4.4.1 Penerimaan Informan Terhadap Konsep Fatherhood Pada Tayangan 

The Return of Superman 

a. Stereotype Pembagian Peran Ayah Dalam Keluarga  

 Pembagian peran gender dalam keluarga yang umum ditemukan adalah 

ayah sebagai kepala keluarga serta pengambil keputusan, bertanggung jawab atas 

pemenuh kebutuhan berupa materi atau dengan kata lain ayah yang bertugas 

mencari nafkah. Pendapat ini didukung oleh Verkuyl dalam Harmaini, Shofiah & 

Yulianti (2014) yang mengatakan bahwa ayah adalah orang yang mengumpulkan 

hasil kerja nya kedalam keluarga dan ibu adalah orang yang membagikan hasil 

tersebut sesuai dengan keperluan masing-masing.  

Perannya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yang masih 

menganut menganut sistem patriarki, tentu nya membuat ayah memiliki 

keterbatasan waktu karena bekerja untuk mencari nahkah, sehingga sektor internal 

lebih banyak diserahkan kepada ibu seperti mengurus rumah dan mengasuh anak. 

Sehingga lebih banyak ditemukan kedekatan emosional antara ibu dan anak dari 

pada kedekatan emosional antara ayah dan anak.  

Pembagian peran seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya 

menimbulkan opini dari beberapa informan bahwa ayah tidak bisa melakukan 

apa-apa selain mencari nafkah. Firda mengatakan bahwa alasan nya pertama kali 

menonton tayangan The Return of Superman adalah karena ”kan anak-anak kecil 

terus sama bapaknya yang ga bisa apa-apa, itu lucu aja” (Firda, in depth interview 

24 Desember 2017). Firda yang tumbuh besar pada pola keluarga tradisional dan 



budaya patriarki menilai bahwa ayah adalah sosok yang tidak bisa mengurus anak 

serta melakukan pekerjaan rumah tangga dengan baik.     

Anisa mengatakan bahwa ayah nya termasuk orang yang jarang terlibat 

dalam sektor internal keluarga, karena ayahnya merasa sudah bertanggung jawab 

dan memenuhi kewajiban nya untuk mencari nafkah dan memberikan kebutuhan 

materi untuk keluarga. Dalam wawancara mendalam Annisaa mengatakan “kalo 

bisa dibilang ayah tuh udah cari banyak duit terus kayak capek” (Annisaa, in 

depth interview 24 Desember 2017) menunjukan bahwa stereotype tugas untuk 

mencari nafkah adalah tugas suami dan mengurua rumah serta anak adalah tugas 

ibu, sehingga ketika ayah telah mencari uang dan memberi nafkah memanggap 

bahwa tugas dan perannya dalam keluarga telah terpenuhi.  

Hubungan emosional serta kedekatan antara anak dan ayah sering 

dianggap tidak sebaik hubungan emosional serta kedekatan antara anak dan ibu. 

Annisaa mengatakan bahwa hubungan nya dengan ayah dapat dikatakan kaku, 

karena sedikit nya keterlibatan ayah dalam keluarga. Begitu pula dengan Firda 

yang merasa hubungan nya dengan ayah seperti anak dan ayah pada umum nya 

biasa saja namun tidak awkward. hal tersebut terjadi akibat sang ayah hanya 

menghabiskan waktu berkumpul setiap akhir pekan. 

 Pada awalnya Hasna menonton tayangan The Return of Superman karena 

dipaksa oleh teman-teman nya dan menganggap bahwa tayangan ini sebatas 

hiburan semata dengan anak kecil serta ayah nya sebagai pengisi acara. Hasna 

tertarik dengan tayangan The Return of Superman karena selain menghibur, 



konten pada tayangan The Return of Superman memberikan sisi edukasi tentang 

parenting terutama kepada para laki-laki yang baru menjadi ayah ataupun kepada 

para ayah yang mulai belajar mendekatkan diri secara emosional dengan anak.  

Konsep fartherhood yang ditampilkan pada tayangan The Return of 

Superman sesuai dengan budaya barat tempat Hasna tumbuh besar yaitu, 

Moskow, sehingga selama menonton tayangan The Return of Superman Hasna 

merasa memiliki kesamaan latar belakang yang jarang ditemukan pada budaya di 

Indonesia.  

”soalnya kalo misalkan dulu yang di Moskow itu jadi eee... 

memang mereka jadi kalo pasangan suami istri itu pasti eee... dua-

dua nya kerja gitu loh jadi ya... jadi saling mengisi aja saling-saling 

misal kalo istri nya ga bisa berarti tugas bapak nya, kalo misal 

bapak nya g abisa berarti istrinya jadi ga ada yang berat sebelah, 

urusan anak tuh urusan istri nah ga kaya gitu” (Hasna, FGD 24 

Desember 2017) 

 Caca berpendapat bahwa dengan hadirnya tayangan bertema parenting 

seperti The Return of Superman ini membantu membuka pikiran penonton tentang 

peran gender dalam keluarga, terutama peran laki-laki sebagai kepala keluarga 

dan ayah yang tidak hanya bertanggung jawab untuk mencari nafkah serta 

pembuat keputusan dalam keluarga.  

“selama nonton ini pola pikir nya itu diubah bukan karna eh bukan 

hanya pekerjaan bapak itu cari duit doang, kaya marah-marahin 

anak nya doang kaya gitu jadi selama nonton inituh kita jadi tau 

kalo ga selamanya bapak itu keras, ada sisi lain dari bapak yang 

keibu-ibuan juga” (Caca In depth interview 24 Desember 2017)  

Sehingga pembagian peran gender dala keluarga dapat dikatakan fleksibel, 

karena seorang laki-laki pun perlu tau bagaimana caranya mengurus anak serta 



melakukan pekerjaan rumah tangga sendirian saat sosok ibu sedang berhalangan 

melakukan pekerjaan sehari-hari nya dirumah. 

b. Sosok Ayah Menggantikan Peran Ibu Dalam Keluarga 

 Pembagian peran gender dalam keluarga telah ada sejak jaman pra-modern 

dimana postur badan laki-laki lebih besar, fisik yang lebih kuat dan bentuk tubuh 

laki-laki lebih berotot menghasilkan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin 

sehingga laki-laki dengan kelebihan fisiknya dapat dijadikan pemimpin dalam 

keluarga, sedangkan perempuan sesuai peran biologisnya yaitu melahirkan 

keturunan dan bertugas untuk menjaga rumah serta merawat anak (Hermawati, 

2007).  

 Pembagian peran gender seperti yang telah dijelaskan pada paragraf 

sebelumnya masih umum ditemukan pada kondisi keluarga saat ini, terutama 

keluarga penganut budaya patriarki seperti Indonesia. Budaya patriarki yang 

menganggap bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan 

mempengaruhi pola pikir masyarakat budaya tersebut. Tugas laki-laki adalah 

mencari nafkah karena hal tersebut adalah bentuk tanggung jawab sebagai 

pemimpin serta kepala keluarga, sedangkan perempuan mengurus rumah dan 

menjaga anak.  

Dalam tayangan The Return of Superman, sosok ayah digambarkan 

memiliki peran ganda selain sebagai pencari nafkah yang aktif pada sektor 

eksternal. Sosok ayah tidak hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan materi, 

namun juga dituntut untuk bisa mengasuh anak serta melakukan pekerjaan rumah 



seperti yang biasa dilakukan oleh sosok ibu dirumah. Keterlibatan ayah dalam 

sektor internal berdampak pada kedekatan emosional, sehingga tercipta hubungan 

yang harmonis antara ayah dan anak. 

“lumayan deket sih, jadi kayak apa-apa pasti kayak ya... sering 

tanya ke ayah juga maksudnya ga canggung lah, mau pamit juga 

cipika-cipiki (cium pipi kanan/kiri), cium pipi gitu kayak biasa aja” 

(Hasna, in depth interview 24 Desember 2017) 

Pembagian peran gender dalam keluarga membuat sosok laki-laki lebih 

fokus pada sektor eksternal, sehingga masih jarang ditemukan seorang laki-laki 

yang mampu melakukan pekerjaan perempuan dirumah seperti mencuci baju, 

memasak serta mengurus anak. Meskipun begitu, Hasna menganggap bahwa 

keterlibatan ayah terutama dalam tumbuh kembang anak cukup penting.  

“ayah itu juga sangat berperan untuk anak-anak khusus nya anak 

laki-laki, tapi walaupun ga laki-laki pun anak perempuan, anak 

perempuan itu kan juga butuh sosok ayah yang deket sama dia kan 

ya... sehingga anak nya merasa terlindungi dan seterusnya” (Hasna, 

FGD 24 Desember 2017)  

Verkuyl dalam Elia (2000) mengatakan bahwa ayah berperan cukup 

penting pada tahun-tahun pertama dalam kehidupan anak dengan cara terlibat 

langsung atau membantu ibu dalam memberikan perawatan. Ayah memiliki 3 

(tiga) tugas utama yaitu mengajarkan tentang agama, mengambil peran sebagai 

pemimpin dan bertanggung jawab atas disiplin menurut Halverson dalam 

Harmaini, Dkk (2014). Sehingga keterlibatan ayah secara langsung dalam 

keluarga terutama mengurus anak merupakan hal yang penting agar memenuhi 

ketiga peran utama nya dalam keluarga. 



 Sejalan dengan Hasna, Anisa pun menyetujui penting nya keterlibatan 

ayah dalam keluarga. Berdasarkan pengalaman pribadi nya, Anisa menganggap 

bahwa selama ini ayah nya hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan materi dan 

kurang terlibat dalam hubungan emosional. Anisa merasa jika seharusnya sosok 

ayah bisa menggantikan peran ibu agar hubungan emosional antara anak dan ayah 

dapat terjalin dengan baik.  

 Laily dan Prita memiliki pendapat yang berbeda, Laily yang tumbuh besar 

pada lingkungan budaya Jawa menganggap apabila seorang ayah menggantikan 

peran ibu akan kehilangan wibawa nya sebagai kepala keluarga. Dalam budaya 

Jawa, pembagian peran gender dalam keluarga cukup jelas dan sesuai dengan 

budaya patriarki yang Indonesia anut selama ini. Sehingga Laily tidak memiliki 

sosok ayah yang bisa menggantikan peran ibu dalam keluarga, karena selama ini 

ayah nya bekerja di luar negeri, sehingga seluruh pekerjaan rumah dan mengurus 

anak adalah tanggung jawab ibu. Laily mengatakan bahwa jika ayah nya sedang 

libur dan pulang ke Indonesia sang ayah tidak pernah melakukan pekerjaan rumah 

tangga.  

Dalam wawancara mendaram Firda mengatakan tidak ingin ayahnya 

menggantikan pernah ibu dalam keluarga karena ayah nya tidak bisa melakukan 

pekerjaan rumah selain memasak, sehingga Firda kurang mempercayai 

kemampuan ayahnya selain mencari nafkah. Alasan tersebut membuat nya tidak 

menginginkan perubahan peran gender dalam keluarga. 

“Kalo berubah nya sih kayanya engga, soalnya ayah juga kan ga 

bisa bersih-bersih,  ayah ga bisa ngapa-ngapain, maksudnya ayah 



cuman bisa masak doang gitu loh, nanti malah jadi kayak yang 

bajunya ketuker gak karu-karuan lah kaya gitu. Soalnya tuh pernah 

mamah sakit, jadi kayak aku sama ayah tuh cuci baju gitu loh ini 

baju siapa dicucinya bareng apa gitu kan jadi ya aduuuuh ga deh, 

mamah aja mamah aja, udah ayah ga usah ikut-ikutan” (Firda, In 

depth interview 24 Desember 2017)  

c. Peran Ayah Dalam Keluarga Tidak Hanya Mencari Nafkah 

 Saat ini di beberapa negara maju salah satunya Korea Selatan, sudah 

banyak ditemukan tren dan pola keluarga baru yang menunjukan pergeseran 

pembagian peran gender dalam keluarga. Sesuai dengan hasil penelitian Olah, 

Dkk (2014) yang mengatakan bahwa peran perempuan tidak lagi hanya pada 

sektor internal tetapi mulai dilibatkan dalam urusan perekonomian keluarga. Peran 

laki-laki yang tidak lagi hanya pada sektor internal dan bekerja mencari nafkah 

namun juga ikut terlibat dalam kehidupan keluarga, terutama mengurus anak.  

 Seluruh informan berjumlah 6 (enam) orang, terdapat 2 (dua) informan 

yaitu Hasna dan Anjel yang sosok ayah nya tidak hanya berperan sebagai mencari 

nafkah dalam keluarga, tetapi ikut terlibat dalam sektor internal seperti melakukan 

pekerjaan rumah dan mengurus anak. Keterlibatan ayah dalam keluarga, selain 

menjalan kan peran nya sebagai pencari nafkah membuah Hasna dan Anjel dekat 

dengan ayah mereka. Sedangkan Caca dan Anjel memiliki sosok ayah yang 

menjalankan peran nya sebagai pencari nafkah dan juga memilki sosok ibu yang 

ikut terlibat dalam perekonomian keluarga. 

“jadi dibudaya saya tuh seperti kayak misalkan kalo istrinya ga 

bekerja tuh malah jadi bahan omongan, jadi kayak “apaan sih ko ga 

kerja? Padahal udah sekolah tinggi-tinggi” kayak gitu, jadi kayak 

gengsi sih lebih tepatnya” (Caca, In depth interview 24 Desember 

2017) 



Tren dan pola keluarga baru inilah yang merupakan wacana dominan 

(prefered reading) pada tayangan The Return of Superman, karena menampilkan 

sosok ayah yang tidak hanya menjalankan perannya sebagai pencari nafkah di luar 

rumah dan ikut terlibat dalam sektor internal seperti mengurus anak.  

“umi bilang “dulu abah kamu ga kaya gini” kata nya gitu, dia 

berubah 180 derajat semenjak udah dapet pekerjaan yang enak. 

“dulu tuh abah ga kaya gini, umi ngapain, umi nyuci abah yang 

jemurin, umi yang nyetrika abah yang bantuin masak” gitu-gitu 

intnya saling ini lah, saling bantu. Semenjak ekonomi udah 

berubah, dianya makin jadi kayak “i have money” jadi seenaknya 

sendiri gitu loh” (Annisaa, depth) 

Annisaa mengatakan bahwa faktor ekonomi mempengaruhi perubahan 

sikap ayah nya, hal ini diceritakan oleh ibunya saat kondisi ekonomi mereka 

kurang baik dimana saat itu ayah yang juga bekerja mencari nafkah mau 

membantu ibu melakukan pekerjaan rumah. Kini setelah kondisi ekonomi mereka 

lebih baik, ayah merasa telah memenuhi kewajiban dan peran nya dalam keluarga 

sehingga kini dirinya tidak pernah terlibat dalam urusan rumah tangga. Hal ini 

juga menyebabkan hubngan kedekatan mereka menjadi renggang. 

Prida mengatakan tidak setuju apabila peran ibu digantikan oleh sosok 

ayah, karena sebagai seorang perempuan tanggung jawab untuk menghidupi 

keluarga ia anggap terlalu berat. Prida mendukung pola keluarga baru yang 

melibatkan sosok ayah dalam keluarga, namun tidak setuju apabila peran ibu 

digantikan oleh ayah. 

“adakalanya emang ibu itu harus istirahat dari pekerjaan rumah dan 

adakalanya seorang bapak itu yang menggantikan ibu untuk eee... 

melakukan pekerjaan rumah gitu loh” (Firda, FGD 24 Desember 

2017) 



d. Perubahan Pandangan Peran Ayah Dalam Keluarga 

Laily mengatakan bahwa budaya tempat nya tumbuh besar, yaitu budaya 

Jawa menganggap bahwa sewajarnya ayah yang bekerja mencari nafkah dan ibu 

mengurus rumah tangga. Apabila ibu yang bekerja dan ayah yang berada dirumah 

akan dianggap sesuatu yang tabu dan kewibawaan sang ayah sebagai seorang 

kepala keluarga akan berkurang. Namun setelah menonton tayangan The Return 

of Superman, konsep ayah ideal menurut nya sedikit berubah, seperti yang 

dikatakannya pada hasil wawancara mendalam. 

“Ehm... awalnya yang pekerja keras sebelum menonton The Return 

of Superman, namun konsep ayah ideal menurut saya berubah 

menjadi dekat dengan anak-anak nya, gara-gara ini sih gara-gara 

nonton ya jadi kayak ideal nya jadi kebentuk gitu loh gara-gara 

nonton ini jadi kayak saya pengen ayahnya anak-anak saya nanti 

tuh ya deket sama anak nya terus komunikatif terus main bareng ga 

jauh gituloh ya sering main deh”  (Laily, In depth interview 24 

Desember 2017) 

Sama seperti Laily, Anisa memiliki pola keluarga yang masih tradisional 

dimana ayah bekerja dan ibu mengurus pekerjaan rumah dan keluarga. Meskipun 

sama-sama memiliki pola keluarga yang sama, yaitu tradisional, namun 

penerimaan mereka berbeda. Laily setuju dengan konsep fatherhood namun tidak 

membuatnya merubah pandangan tentang sosok ayah nya selama ini, sedangkan 

Anisa langsung memiliki pandangan yang berbeda tentang sosok ayah nya selama 

ini. Anisa merasa sosok ayah nya selama ini kurang ideal, karena sang ayah hanya 

memenuhi kebutuhan materi.  

Pola budaya keluarga tempat Caca tumbuh besar menganggap hal yang 

wajar apabila sang anak diasuh oleh pengasuh serta pekerjaan rumah dilakukan 



oleh pembantu rumah tangga karena peran kedua orang tua sebagai pencari nafkah 

dengan bekerja diluar rumah.  Secara umum dirinya tidak menginginkan 

perubahan pembagian peran gender dalam keluarga nya karena sang ayah telah 

dianggap sosok ayah ideal, namun setelah menonton tayangan The Return of 

Superman, pandangan Caca tentang peran ayah dalam keluarga sedikit berubah.  

“Jadi selama nonton ini pola pikir nya itu diubah bukan karna eh 

bukan hanya pekerjaan bapak itu cari duit doang, kaya marah-

marahin anak nya doang kaya gitu jadi selama nonton inituh kita 

jadi tau kalo ga selamanya bapak itu keras, ada sisi lain dari bapak 

yang keibu-ibuan juga” (Caca, In depth interview 24 Desember 

2017) 

Prida  mengatakan bahwa pandangan ayah yang tidak terampil dalam 

urusan rumah seperti membersihkan dan membereskan rumah berubah ketika 

menonton tayangan The Return of Superman. Prida tidak pernah membiarkan 

ayah nya membereskan rumah, karena berdasarkan pengalaman pribadi nya sang 

ayah tidak membuat keadaan semakin rapi namun semakin berantakan. Para ayah 

dalam tayangan The Return of Superman terlihat terampil dengan segala macam 

pekerjaan rumah termasuk memasak. Konsep ayah ideal terbentuk melalui 

tayangan The Return of Superman sehingga sebagai perempuan dirinya merasa 

senang apabila nanti suaminya mau membantu nya pada sektor internal. 

Setelah menonton tayangan The Return of Superman, seluruh informan 

memiliki perspektif baru dalam pembagian peran gender dikeluarga. Tayangan 

The Return of Superman membuat mereka memiliki konsep ayah ideal sesuai 

dengan latar belakang keluarga masing-masing dan rata-rata konsep ayah ideal 

menurut seluruh informan setelah menonton tayangan ini adalah sosok ayah yang 



di tampilkan pada tayangan The Return of Superman. Beberapa dari mereka 

menginginkan pembagian peran gender dalam keluarga sesuai dengan pola 

keluarga baru seperti pada tayangan The Return of Superman, dimana sang suami 

berperan memenuhi kebutuhan materi dengan mencari nafkah dan melibatkan diri 

dalam mengasuh anak serta pekerjaan rumah tangga lain.  

Setelah menonton tayangan The Return of Superman, Annisaa 

menganggap bahwa salah satu anggota dalam tayangan tersebut merupakan 

konsep ayah ideal menurut nya yaitu aktor Song Il-Gook. Annisaa mengatakan 

dirinya menginginkan perubahan dalam pembagian peran gender dalam keluarga 

nya, karena merasa bahwa sang ayah hanya bekerja tanpa pernah terlibat langsung 

dalam keluarga sehingga hubungan kedekatan nya mereka kurang terjalin dengan 

baik. 

Meskipun Anjel tumbuh besar pada keluarga dengan pola modern dimana 

sang ayah dan ibu juga bekerja, setelah menontn tayangan The Return of 

Superman Anjel kini memiliki pandangan baru tentang peran seorang ayah dalam 

keluarga yaitu ikut terlibat dalam tumbuh kembang anak dan tidak hanya mencari 

nafkah. Walaupun pandangan nya tentang peran ayah berubah, dirinya tidak 

menginginkan peran perubahan peran tersebut dalam keluarga nya karena merasa 

bahwa pembagian peran gender sudah sesuai dengan budaya tempat nya tumbuh 

besar.  

Walaupun pola budaya baru dalam tayangan ini sedikit bertolak belakang 

dengan budaya patriarki, namun Lely yang tumbuh besar dalam pola budaya 



partiarki yang cukup kuat bisa menerima pesan dominan yang disampaikan oleh 

encoder dan membuat pola pikir nya tentang perang ayah semakin terbuka. 

Meskipun prefered reading yang ditayangkan The Return of Superman dapat 

Laily terima, namun hal tersebut tidak merubah prinsip nya bahwa peran ayah nya 

selama ini telah sesuai dan ideal dalam keluarga nya. Laily mengatakan bahwa 

dirinya tidak menginginkan perubahan pembagian peran gender dalam keluarga 

nya. 

4.5 Interpretasi Data Berdasarkan Three Hypothetical Positios Stuart Hall 

 Pada sub bab ini peneliti akan mengidentifikasi para informan ke dalam 

three hypothetical position berdasarkan penerimaan mereka terhadap konsep 

fatherhood pada tayangan The Return of Superman.  

4.4.1 Dominan Hegemonic Position 

 Hall dalam Marlyani (2013) mengatakan bahwa kemungkinan pesan yang 

dibuat oleh pembuat pesan (produser) sudah disengaja dan diatur sedemikian rupa 

dalam segi konteks atau isi agar memiliki makna tertentu yang sudah disesuaikan 

dengan target penonton nya, sehingga umum nya target penonton akan menyukai 

dan menerima ideologi yang disampaikan oleh si pembuat pesan sehingga dalam 

hal ini penonton berada pada kelompok dominant/hegemonic code.  

Berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan, terdapat 4 (empat) informan 

yang berada pada kelompok dominant/hegemonic code, yaitu Hasna, Anisa, Caca 

dan Anjel. Ke-4 informan sepakat dan menerima terhadap nilai-nilai yang 

ditampilkan dan coba disampaikan oleh pembuat pesan. Dalam hal ini mereka 



semua sepakat dengan wacana dominan (prefered reading) mengenai sosok ayah 

yang menggantikan peran ibu serta ikut mempercayai bahwa pembagian peran 

gender dalam keluarga tidak bersifat mutlak.  

”semua itu balik lagi ke diri masing-masing kalo misalkan mau ee 

gimana kesepakatan antara pasangan itu kan, ya kalo aku sih 

pengen kita saling bantu aja, jadi kalo misalkan aku lagi cape nanti 

pasangan ku yang kerjain kalo psangan ku yang cape ya aku yang 

ngerjain. Jadi ngga yang apayah terkonstruksi kalo masak itu 

harusnya cewe, bersih-bersih rumah harusnya cewe, harusnya istri, 

ya cowo tuh cuma kerja doang. No!!! No!!!” (Hasna, FGD 24 

Desember 2017) 

Caca juga memberikan jawaban yang serupa dengan Hasna yang menerima pesan 

dominan pada tayangan The Return of Superman, bahkan dirinya baru mengetahui 

konsep apa yang cocok untuk peran ayah nya selama ini setelah menonton 

tayangan The Return of Superman, yaitu fatherhood. Sehingga dirinya tidak 

menginginkan perubahan peran gender dalam keluarga nya selama ini karena 

telah menganggap bahwa peran ayah nya selama ini sudah ideal. 

“saya menonton tayangan ini tuh saya jadi kayak nginget-nginget 

kebelakang “oh iya bapak saya pernah beres-beres juga, bapak saya 

pernah masakin ini eee... anak-anak nya, pernah ngajakin jalan, 

walalupun itu kita ngga, kayak menganggap hal biasa tapi ya itu... 

kenyataan nya kaya gitu’ (Caca, FGD 24 Desember 2017)  

4.4.2 Negotiated Code Position 

 Meskipun pembuat pesan sudah menyesuaikan isi dan konteks sesuai 

dengan target penonton nya masing-masing, tidak menutup kemungkinan pesan 

yang ditayangkan tersebut ditonton oleh beberapa kelompok individu yang berasal 

dari luar target penonton tersebut, walaupun pesan nya dapat diterima namun 

penonton yang berasal dari luar target penonton akan lebih aktif mempertanyakan 



representasi beberapa aspek dari tayangan tersebut, ini disebut penonton ada pada 

tahap Negotiated Code.  

 Informan yang berada pada kelompok negotional code adalah Laily dan 

Firda, karena mereka pada dasarnya setuju dengan wacana dominan yang 

disampaikan oleh pembuat pesan namun disisi lain mereka juga mengkritisi serta 

meragukan wacana dominan yang ditampilkan pada tayangan The Return of 

Superman.  

“ngeliat itu 3 (tiga) tahun kan sampe sekarang jadi udah cowo 

ngasuh anak tuh udah kayanya udah biasa tapi kalo misalnya balik 

lagi ke real life ya itu masih banyak yang ga kaya gitu” (Lely, FGD 

24 Desember 2017) 

Laily merasa bahwa pembagian peran gender di Indonesia masih menganut pola 

keluarga tradisional terlebih pada masyarakat budaya Jawa karena peran ayah 

adalah mencari nafkah dan peran ibu mengurus keluarga dirumah. Sehingga Laily 

kurang yakin apabila wacana dominan pada tayangan The Return of Superman 

diterapkan pada keluarga di Indonesia. 

“Mungkin saya yang udah nonton The Return of Superman bakal 

ngeliat itu wajar, malah kayak “ih lucu deh bapaknya sama 

anaknya” tapi kayaknya kalo dilihat dari budaya Indonesia 

kayaknya ga pantes sih, karena istri nya kerja dia dirumah ngasuh 

anaknya atau mungkin gimana gitu, tapi ya mungkin emang gara-

gara budaya kita udah patriarki udah kebentuk dari dulu kaya gitu 

ya keliatan nya kaya ga pantes” (Laily, In depth interview 24 

Desember 2017) 

Latar belakang budaya patriarki dan pola keluarga yang tradisional cukup melekat 

kuat pada diri Laily sehingga dirinya merasa bahwa pembagian peran gender 

dalam keluarga nya selama ini telah ideal dan meskipun tayangan The Return of 

Superman membuka pola pikir nya, namun tidak membuat nya menginginkan 



perubahan peran gender seperti pola keluarga baru. Laily mengatakan ” saya ga 

berencana menjadi wanita karier yang full-time worker gitu sih” dan hal ini 

terinspirasi oleh sang ibu yang merupakan seorang ibu rumah tangga. 

Firda juga setuju dengan wacana dominan pada tayangan ini yaitu 

membiarkan ayah yang mengurus urusan rumah tangga termasuk mengasuh anak, 

tetapi Firda menolak apabila hal tersebut terjadi karena tanggung jawab untuk 

mencari nafkah diambil alih oleh sosok ibu. Firda menganggap pembagian peran 

gender dalam keluarga tidak adil apabila ibu bekerja untuk mencari nafkah dan 

memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan ayah dirumah untuk mengurus rumah 

dan mengasuh anak. 

“Kalo untuk terus menerus ya... kalo untuk terus menerus kayanya 

agak gimana gituloh, tapi kalo untuk sesekali sih ga masalah, tapi 

kalo yang nyari uang nya untuk keperluan hidup keluarga nya 

cuman istri nya doang kan kaya gimana gitu” (Firda, FGD 24 

Desember 2017) 

Penerimaan Firda tentang konsep fatherhood sebagai wacana dominan 

pada tayangan tos hanya sebatas hiburan dan sarana edukasi, sebab wacana 

dominan yang disampaikan tidak sesuai dengan budaya tempat Firda tumbuh 

besar. Meskipun budaya tempat Firda tinggal menganut sistem matrilial, namun 

pola keluarga nya masih bersifat tradisional dan patriarki dimana ayah adalah 

sosok yang bertanggung jawab mencari nafkah sehingga waktu berkumpul dengan 

keluarga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ibu. 



4.4.3 Oppotional Code Position 

Sementara itu, diantara keseluruhan informan tidak ada satupun yang 

perada pada posisi opptional code, karena seluruh informan pada dasarnya 

menyetujui wacana dominan yang ditampilkan pada tayangan The Return of 

Superman. Penonton yang berada pada posisi oppotional code adalah mereka 

yang tidak setuju dengan wacana dominan tayangan tersebut karena nilai-nilai 

antara pembuat pesan dan penonton dangat berbeda bahkan bertolak belakang. 

Sehingga penonton tidak akan merasakan kepuasan selama menonton tayangan 

tersebut.  

4.5 Diskusi Hasil 

Tayangan The Return of Superman merupakan sebuah variety show yang 

berasal dari Korea Selatan namun cukup disukai oleh penonton dari luar negara 

nya, Indonesia adalah salah satu nya. Penonton dari mancanegara termasuk 

Indonesia, dapat dengan mudah menyaksikan tayangan ini melalui YouTube yang 

merupakan sebuah portal berbagi video secara online melalui internet. Tayangan 

The Return of Superman berusaha menyampaikan pesan dominan (prefered 

reading) nya kepada penonton melalui berbagai konten yang ditampilkan pada 

tayangan tersebut.  Pesan dominan yang telah ditentukan oleh sang pembuat pesan 

(encoder) ternyata diterima berbeda oleh perempuan Indonesia yang memiliki 

latar belakang budaya berbeda.  

Perbedaan latar belakang budaya tempat mereka tumbuh besar yang 

berbeda mempengaruhi penerimaan informan tentang tayangan The Return of 

Superman. Hasna sebagai salah satu informan yang tumbuh besar di budaya barat 



sehingga pembagian peran gender dalam keluarga tidak lagi menganut sistem 

patriarki. Hasna telah terbiasa dengan pola keluarga modern yang rata-rata dianut 

oleh keluarga atau pasangan suami-istri di Moskow, Rusia. Berbeda dengan Lely 

dan Anjel yang tumbuh besar di budaya yang masih menjunung tinggi budaya 

patriarki. Budaya informan lain seperti Anisa yang berasal dari Lampung serta 

masih menganut matrilinial atau garis keturunan ibu, memiliki penerimaan yang 

berbeda dengan budaya lain yang berasal dari Indonesia yang secara garis besar 

masih menganut budaya kolektif sehingga merasa bahwa seharusnya pola 

keluarga yang ada dibudaya nya sama seperti pola keluarga pada budaya yang 

menganut sistem patriarki.  

Penonton yang tumbuh besar dibudaya patriarki seperti Anisa, Laily, 

Anjel, Firda dan Caca memiliki ketertarikan sendiri terhadap konsep baru seperti 

fatherhood dalam keluarga, karna konsep tersebut tidak umum mereka temui di 

kehidupan sehari-hari sehingga yang awal nya alasan mereka menonton hanya 

untuk hiburan karena keunikan konsep nya berubah menjadi sebuah pola pikir 

baru dalam melihat peran ayah dalam keluarga yang tidak hanya bertugas mencari 

nafkah namun juga melibatkan diri nya dalam urusan rumah tangga termasuk 

mengurus anak. 

Kondisi keluarga merupakan salah satu faktor yang juga mempengaruhi 

penerimaan informan, mengingat bahwa keluarga adalah orang terdekat sejak 

pertama kali seorang manusia mulai berinteraksi dengan lingkungan nya. Kondisi 

keluarga terutama hubungan kedekatan antara ayah dan anak mempengaruhi 

penerimaan informan terhadap wacanan dominan yang disampaikan pada 



tayangan The Return of Superman. Beberapa informan merasa bahwa tayangan ini 

merubah cara pandang nya tentang sosok dan peran ayah dalam keluarga dan hal 

tersebut rata-rata terjadi pada informan yang memiliki kedekatan hubungan 

kurang baik dengan ayah nya baik secara emosional maupun fisikal. Ayah yang 

sibuk bekerja seharusnya bisa membagi waktu dengan keluarga dan melibatkan 

diri dalam aktifitas rumah tangga, sedangkan untuk sosok ayah yang hanya 

berdiam diri dirumah seharusnya lebih banyak berkontribusi dalam keluarga, 

terlabih dalam urusan mencari nafkah untuk pemenuh kebutuhan materi sehari-

hari.   

Sosok ayah yang ditampilkan dalam tayangan The Return of Superman 

menampilkan adanya perubahan peran gender pada pola keluarga baru sesuai 

dengan hasil penelitian Olah, Dkk (2014) berjudul “The New Roles of Men and 

Women and Implications for Families and Societies” yang mengatakan bahwa 

tren dan pola keluarga baru telah disejajarkan dengan perubahan peran gender 

dalam keluarga. Karena tayangan ini menunjukan peran perempuan yang 

dilibatkan dalam masalah perekonomian keluarga termasuk mencari nafkah, 

contohnya Jung Seung-Yeon (ibu dari Song Triplets) yang berprofesi sebagai 

hakim pengadilan tinggi, Yano Shiho (Ibunda Choo Sarang) yang berprofesi 

sebagai model, Moon Jeong-Won  (ibu dari Lee Twins) yang berprofesi sebagai 

florist, dan juga Yoon Hye-Jin (ibunda Uhm Jion) yang berprofesi sebagai penari 

balet profesional.  

Perubahan peran gender dalam keluarga sebagai tren dan pola keluarga 

baru juga di tunjukan selain sosok perempuan yang terlibat dalam urusan 



perekonomian keluarga, perubahan juga terjadi pada peran laki-laki yang lebih 

banyak terlibat pada tanggung jawab dalam kehidupan keluarga atau sektor 

internal terutama mengurus anak, seperti seluruh ayah yang ditampilkan pada 

tayangan The Return of Superman. Perubahan dalam pembagian peran gender ini 

oleh Mintz dan Mahalik (1996) disebut konsep “rolesharing husband” atau suami 

yang mau berbagi peran dalam keluarga memandang bahwa kepentingan anatara 

suami dan istri adalah seimbang “rolesharing husband” tidak terlalu mendominasi 

seperti ”traditional husband” dan dapat diliat bagaimana keterlibatan laki-laki 

dalam keluarga sama pentingnya dengan perempuan tanpa membedakan peran 

gender.  

Mengurus anak bukanlah hal mudah terlebih jika dilakukan seorang diri, 

karena cara orang tua mengurus dan mendidik anak nya memberikan efek yang 

sangat besar pada proses tumbuh kembang sang anak. Dalam hal mengurus anak 

pembagian gender dalam keluarga ditiadakan, karena peran ayah dan ibu sangat 

vital dalam keluarga, itu sebab nya banyak negara maju yang mulai 

mempopulerkan pola keluarga baru. Untuk negara berkembang yang masih 

menganut sistem patriarki seperti Indonesia, pembagian peran gender dalam 

keluarga seperti pola keluarga baru masih jarang ditemukan. Budaya masih 

memegang peran penting dalam pembagian peran gender dalam keluarga, namun 

tidak menutup kemungkinan pembagian peran gender dalam keluarga bergeser 

seperti pola keluarga baru di negara maju.  

 



BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil studi reception analysis penerimaan penonton perempuan 

terhadap konsep fatherhood dalam tayangan The Return of Superman dan sesuai 

dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian pada latar belakang penelitian, 

maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan latar belakang budaya tempat informan 

tumbuh besar mempengaruhi penerimaan tentang tayangan The Return of 

Superman. Perbedaan penerimaan informan dapat dipetakan dengan Three 

Hyphothetical Position oleh Stuart Hall, yaitu Dominan Hegemonic Position, 

Negotiated Code Position dan Oppositional Code Position. 

Informan yang berada pada kelompok dominant/hegemonic code adalah 

Hasna, Caca, Anjel dan Anisa. Mereka setuju dengan wacana dominan tentang 

pembagian peran geder dalam keluarga terutama peran ayah yang sengaja 

disampaikan oleh encoder (pembuat pesan). Mereka setuju bahwa peran ayah 

tidak hanya mencari nafkah dan berada pada sektor eksternal keluarga, karena 

keterlibatan sosok ayah dalam keluarga sama penting nya dengan sosok ibu dalam 

keluarga. 

Laily dan Firda berada pada kelompok negotiated code position karena pada 

dasarnya mereka setuju dengan peran ayah yang ditampilkan dalam tayangan The 

Return of Superman. Penerimaan mereka terhadap konsep fatherhood yang 

ditampilkan cukup menarik karena bagi masyarakat yang tumbuh besar dalam 



budaya patriarki melihat konsep tersebut sesuatu yang baru dan unik. Berdasrkan 

latar belakang budaya tempat mereka tumbuh besar, konsep fatherhood tidak 

hanya menarik bagi mereka namun juga meragukan. Keraguan mereka muncul 

ketika konsep fatherhood mulai diperkenalkan pada budaya patriarki, bahwa 

konsep tersebut kurang bisa diterima oleh masyarakat luas secara umum, karena 

perbedaan pola pikir dan budaya yang telah mendarah daging. 

Selain latar belakang sosial budaya, faktor lain yang mempengaruhi 

perbedaan penerimaan informan adalah kondisi keluarga, mengingat bahwa 

keluarga adalah orang terdekat sejak pertama kali seorang manusia mulai 

berinteraksi dengan lingkungan nya. Kondisi keluarga terutama hubungan 

kedekatan antara ayah dan anak mempengaruhi penerimaan informan terhadap 

wacanan dominan yang disampaikan pada tayangan The Return of Superman. 

Beberapa informan merasa bahwa tayangan ini merubah cara pandang nya tentang 

sosok dan peran ayah dalam keluarga dan hal tersebut rata-rata terjadi pada 

informan yang memiliki kedekatan hubungan kurang baik dengan ayah nya baik 

secara emosional maupun fisikal.  

Sosok ayah yang ditampilkan dalam tayangan The Return of Superman 

menampilkan adanya perubahan peran gender pada pola keluarga baru sesuai 

dengan hasil penelitian Olah, dkk (2014) berjudul “The New Roles of Men and 

Women and Implications for Families and Societies” yang mengatakan bahwa 

tren dan pola keluarga baru telah disejajarkan dengan perubahan peran gender 

dalam keluarga. 



5.2 Saran 

 Peneliti ingin memberikan saran kepada pihak yang terkait, berdasarkan 

kesimpulan yang yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, yaitu sebagai 

berikut: 

5.2.1 Saran Akademis 

a. Penelitian ini bisa ditindaklanjuti dengan meneliti penerimaan laki-

laki tentang program serupa dengan konsep sama berjudul “My 

Daddy, My Hero” yang ditayangkan stasiun TV swasta milik 

Indonesia serta diisi oleh publik figur terkenal Indonesia. 

b. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain untuk 

melakukan penelitian terkait Reception Analysis. 

5.2.2  Saran Praktis 

a. Sikap dan pola pikir terbuka sangat diperlukan oleh seseorang agar 

memudahkan dirinya dalam beradaptasi dan menerima hal-hal baru 

dengan nilai positif. 
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