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ABSTRAK 

 

REPRESENTASI KEKERASAN PADA TAYANGAN SINETRON 

INDONESIA (Studi Analisis Isi Kuantitatif Tayangan Kekerasan Verbal 

Pada Top 5 Sinetron Indonesia Januari-Februari 2014), 2015. Anggerina 

Wisela Waluyo, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Brawijaya. Pembimbing: Rachmat Kriyantono, Ph.D. 

dan Isma Adila, S.I.Kom., MA. 

 

 

Media massa yang saat ini akrab di masyarakat adalah media elektronik 

berupa televisi. Hingga saat ini televisi dalam perkembangannya tidak lepas dari 

tayangan kekerasan. Penelitian ini berfokus pada kekerasan verbal, hal tersebut 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendriyani (2010) yang 

menyebutkan bahwa kekerasan verbal merupakan kekerasan yang paling banyak 

muncul dan menonjol, dengan bentuk cacian, pelecehan, bentakan dan 

menggunjing. Pada penelitian ini kategori kekerasan verbal yang digunakan 

adalah asosiasi pada binatang, umpatan, stigmatisasi atau labelisasi, eufimisme 

dan disfemisme. Tayangan kekerasan dalam sinetron yang merupakan salah satu 

isi tayangan di televisi merupakan salah satu wujud representasi melalui bahasa. 

Pada penelitian ini penulis menggambarkan kekerasan verbal pada sinetron 

Tukang Bubur Naik Haji The Series, Anak-anak Manusia, Diam-diam Suka, Tiba-

tiba Cinta, dan Emak Ijah Pengen Ke Mekah. 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

positivistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi dan 

jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Unit analisis yang digunakan 

dalam penelitian adalah unit sintaksis yang berupa kata-kata atau dialog dalam 

tayangan sinetron sehingga penelitian ini menghitung frekuensi kemunculan kata-

kata kekerasan verbal. Peneliti melakukan penelitian dengan dua koder yang 

berasal dari mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya 

Malang dengan hasil relibilitas yang cukup baik. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data bahwa tayangan lima sinetron 

merepresentasikan kekerasan verbal yang berupa asosiasi pada binatang, umpatan, 

eufimisme, stigmatisasi atau labelisasi dan disfemisme. Kekerasan verbal 

direpresentasikan sebagai salah satu dialog yang selalu muncul dalam setiap 

episodenya. Hal itu terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa total 

246 episode dari lima sinetron yang diteliti, hanya terdapat 13 episode yang tidak 

ditemukan unsur kekerasan verbal di dalamnya. Pada penelitian ini ditemukan 

bahwa sinetron yang semakin mendekati kecenderungan genre kehidupan 

bermasyarakat maka semakin menampilkan bentuk kekerasan verbal, sedangkan 

sinetron yang tidak mendekati kecenderungan genre kehidupan bermasyarakat 

maka lebih kecil kecenderungannya dalam menampilkan bentuk kekerasan verbal. 

Tayangan sinetron yang ditampilkan melalui televisi seharusnya merupakan 

tayangan berjenis hiburan sesuai dengan fungsi media masa, namun dalam 

penelitian ini ditemukan unsur kekerasan dalam sinetron.  
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