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Sinetron sebagai salah satu program acara televisi favorit yang mempunyai penggemar tersendiri. 

Maraknya sinetron sekarang ini yang menghiasi layar kaca dalam setiap harinya baik itu pagi, 

siang, sore, maupun malam hari. Terlebih sinetron remaja pada prime time selalu saja ada yang 

ditemui, tak terkecuali serial TV AADC yang ditayangkan di RCTI pada setiap hari minggu 

pukul 20.00 WIB. Serial TV yang pada mulanya dalam bentuk Film layar lebar yang kemudian 

dikembangkan dalam cerita serial dan dikategorikan sebagai sinetron remaja, yang mengisahkan 

tentang kisah percintaan dengan tokoh utamanya adalah Rangga dan Cinta. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk 

mengetahui bagaimana tanggapan siswa-siswi kelas II MAN Malang I tentang serial TV Ada 

Apa Dengan Cinta di RCTI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan tipe 

deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara pra survey yang menghasilkan 18 

responden siswa-siswi MAN Malang I sebagai populasinya. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan teknik purposif sampling dengan karakteristik : siswa-siswi kelas II MAN Malang I, 

berusia 16-18 th, menonton dan mengikuti cerita serial TV AADC dari awal hingga akhir 

episode setiap pekannya. 

Teknik pengambilan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi kemudian 

dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data pada penelitian ini menggunakan 

teknik analisis domain, dengan menggunakan dua hubungan semantic antara lain alasan dan 

jenis. 

Responden ketika melihat sinetron ini selain bertema tentang kisah romantika remaja, namun 

dalam tema tersebut juga mengandung unsur pesan pendidikan dan agama. Mengenai setting 

(tempat lokasi) sudah sesuai namun ada juga responden yang mengatakan bahwa settingnya 

monoton, begitu juga gaya berpakaian para pemain di serial TV AADC sudah sesuai dengan 

gaya berpakaian remaja sekarang, nilai negatifnya dilihat dari segi baju seragam sekolahnya 

kurang sesuai. Kemudian dilihat dari alur ceritanya sudah bagus dan menarik, dan membuat 

penonton penasaran. Dilihat dari segi artis pemainnya, selain dari pendatang baru di dunia 

persinetronan, namun akting mereka sudah bagus dan bisa menguasai perannya dengan baik. 

Dari segi bahasa yang di gunakan, penonton bisa memahami dan mengetahui karakter dari 

masing-masing tokoh yang ada di serial TV AADC. 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat khususnya bagi mahasiswa FISIP Komunikasi konsentrasi 

Audio Visual sebagai acuan jika suatu saat terjun dalam dunia persinetronan. Hendaknya 

sinetron yang dibuat selain sebagai sarana hiburan, akan lebih baik kiranya di tujukan pada 

pendidikan masyarakat. Bagi penulis khususnya dan bagi pecinta sinetron umumnya, kiranya 

penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai gerbang untuk lebih mengetahui bagaimana situasi 

dunia persinetronan saat ini. 

  


