
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mencermati perkembangan siaran televisi dalam beberapa tahun 

terakhir ini, makin terasa bahwa regulasi bidang siaran televisi dan 

pelaksanaannya tidak cukup mampu menghasilkan isi siaran yang sopan, 

bermartabat, dan menghibur secara sehat serta aman bagi anak dan remaja. 

Saatini, telah ada 11 stasiun televisi yang bersiaran secara nasional. Siaran ini 

dapat ditangkap oleh sekitar 40 juta rumah tangga yang memiliki televisi di 

Indonesia. Bila satu rumah tangga beranggotakan 5 orang, artinya penonton 

TV di Indonesia mencapai kurang lebih 200 juta jiwa.  

Di Indonesia, televisi merupakan media massa elektronik yang 

banyak digunakan oleh masyarakat karena karakternya yang audio-visual 

sehingga terkesan lebih nyata. Televisi banyak memberikan kontribusi untuk 

memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan kepada pemirsa dengan 

menyajikan berbagai tayangan program. Dunia pertelevisian mengalami 

perkembangan dalam kebebasan menghasilkan variasi siaran setelah adanya 

Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.  

Televisi merupakan salah satu media komunikasi massa yang sampai 

saat ini paling diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan (Ardianto, 

2007: 29). Hal ini dikarenakan televisi mampu menyentuh kepentingan dan 

kebutuhan masyarakat melalui tayangan-tayangannya yang menghibur 

khayalak. Kemajuan teknologi televisi seperti sekarang ini mengagetkan siapa 
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saja, yang sebenarnya tidak memperkirakan begitu cepat perkembangannya 

sehingga dengan serta-merta dapat menjadi jendela dunia, media yang dapat 

menjadi lubang penembus space (Bungin, 2006: 26).  

Televisi tidak menjadi sebuah barang yang mahal dan prestise lagi. 

Hampir setiap rumah memiliki televisi sebagai sarana informasi, hiburan dan 

pembelajaran masyarakat Indonesia. Salah satu program tayangan televisi 

yang sering dijumpai adalah sinetron. Perkembangan sinetron didukung oleh 

cerita sinetron yang seputar kenyataan dalam kehidupan dan lebih berfokus 

pada pengembangan mental dan fisik seseorang (Yuritsa, 2011: 87). Hal 

inilah yang membuat sinetron menjadi tayangan yang paling mendominasi 

menurut khalayak sekarang ini terutama anak-anak muda (Hendriyani, 

2008:93). Seiring berjalannya waktu dan pergeseran budaya di masyarakat, 

tayangan televisi, dalam hal ini adalah sinetron, ternyata tidak hanya 

menyajikan pengaruh yang positif bagi khayalak, melainkan secara tidak 

langsung telah memberikan pengaruh yang negatif bagi para peminatnya yang 

didominasi oleh remaja dan ibu-ibu rumah tangga.  

Berbagai stasiun televisi dan radio baru banyak bermunculan baik 

lokal maupun nasional. Adanya sistem rating, seluruh perusahaan stasiun 

televisi harus bersaing untuk mencapai rating tersebut dan mempertahankan 

dengan menghasilkan berbagai program lokal. Bila diasumsikan bahwa setiap 

stasiun TV bersiaran selama 20 jam sehari, maka pada saat ini setiap hari 

ditayangkan sekitar 220 jam acara TV yang berasal dari luar maupun 

produksi lokal. Dalam setahun, diperoleh angka kurang lebih 80.000 jam. 
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Sinetron menjadi jenis tayangan yang paling menonjol dan paling tinggi 

frekuensinya penayangannya dibandi ngkan jenis acara televisi lainnya.  

Sinetron dengan segmen remaja memang menjadi sasaran utama 

karena potensi jumlah penontonnya yang sangat besar,tidak saja dari mereka 

yang berumur 12-18 tahun, tetapi juga ditonton oleh anak-anak dan orang tua. 

Namun sayangnya  hampir tidak ada penelitian dan pemantauan yang 

dilakukan secara intensif dan berkesinambungan terhadap materi tayangan 

sinetron remaja. Padahal keluhan akan tayangan sinetron telah sering 

dilontarkan dalam berbagai diskusi publik, artikel surat kabar/majalah, dan 

surat pembaca surat kabar. Isi sinetron yang terkait dengan kekerasan, seks, 

mistis, dan moral menjadi keluhan yang utama. Hasil pemenuhan kebutuhan 

pemirsa tidak diimbangi dengan peningkatan mutu siaran. Stasiun televisi 

banyak menyajikan tayangan program siaran yang tidak mendidik dengan 

menampilkan adegan kekerasan fisik didalamnya.  

Menurut Chen (dalam Sunarto, 2009:7), surat kabar, radio dan 

komputer adalah milik orang-orang dewasa, sedang televisi adalah medium 

anak-anak, bagi anak-anak, televisi adalah “orang asing” dalam rumah yang 

mengajari anak-anak banyak hal. Sinetron bergenre anak-anak maupun 

remaja di televisi sering menampilkan cendrung adegan-adegan kekerasan 

seperti persaingan, perkelahian, pemukulan dan saling menghina atau adu 

mulut. Salah satu contohnya adalah sinetron “Gantang-Ganteng Serigala” di 

SCTV, yang menceritakan tentang murid baru di salah satu International 

School, tidak ada yang tahu bahwa murid baru tersebut dan saudara 
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saudaranya adalah bangsa vampir dan bangsa serigala. Kemudian mereka 

menikah. Tetapi pada saat akan menikah, tiba-tiba bangsa srigala diserang 

oleh vampir-vampir tidak dikenal, akhirnya terjadi pertempurang yang sengit, 

dan akhirnya bangsa serigala kalah, namun salah seorang dari bangsa serigala 

diyakini akan terlahir kembali  dengan nama Galang manusia serigala. 

Sesuai dengan aturan undang-undang penyiaran, program televisi 

sekarang ini yang memuat adegan kekerasan telah mengabaikan ketentuan di 

atas yakni pasal 36 ayat 1, 3, dan 5. Sinetron Gantang-Ganteng Serigala dapat 

dikatakan mengabaikan ketentuan ayat pertama dan kelima yakni 

menonjolkan unsur kekerasan dimana banyak adegan kekerasan yang 

dilakukan. KPI memberikan sanksi teguran pada isi siaran tentang kekerasan 

dalam sinetron Gantang-Ganteng Serigala, setelah melakukan pemantauan 

dan menemukan 49 adegan kekerasan fisik dan 85 kalimat dialog, kekerasan 

verbal. 

Menurut hasil studi tentang kekerasan dalam media di Amerika 

Serikat oleh American Psychological Association pada tahun 1995, ada tiga 

kesimpulan menarik. Pertama, mempresentasikan program kekerasan 

meningkatkan perilaku agresif. Kedua, memperlihatkan secara berulang 

tayangan kekerasan dapat menyebabkan ketidakpekaan terhadap kekerasan 

dan penderitaan korban. Ketiga, tayangan kekerasan dapat meningkatkan rasa 

takut sehingga akan menciptakan representasi dalam diri penonton, betapa 

berbahanya dunia (Jehel, 2003:52). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Vampir
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia_serigala
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Presentasi kekerasan dalam media berpengaruh buruk bagi anak. 

Anak membutuhkan rasa aman supaya bisa menemukan tempatnya dalam 

masyarakat, konfrontasi dengan kekerasan dalam media merupakan 

penderitaan. Meskipun ada rasa senang, puas, atau tertarik terhadap kekerasan 

dalam media, sering tanpa disadari anak sebetulnya bergulat dalam suatu 

perjuangan, kegelisahan, dan ditatapkan pada berbagi pertanyaan. Dalam 

situasi itu, anak terpaksa harus melindungi diri dengan mengembangkan 

mekanisme pertahanan yang berakibat bahwa anak lebih banyak berhadapan 

dengan stress, kegelisahan atau rasa malu (Haryatmoko, 2007:93).  

Namun adanya kontroversi dalam media yang menciptakan 

perbedaan antara kekerasan yang ada dalam realitas dan kekerasan virtual 

atau kekerasan fiksi. Kekerasan virtual atau fiksi apakah sama dan mampu 

merepresentasikan kekerasan yang ada di realitas sesungguhnya. Haryatmoko 

(2007:106) mengemukakan bahwa kekerasan yang dibeberkan dalam fiksi 

bukannya tanpa meninggalkan bekas luka pada pemirsanya atau pembacanya, 

terutama pada anak bisa meninggalkan traumatisme dan perilaku agresif. 

Kekerasan yang ada dalam fiksi tersebut dapat dikategorikan sebagai kategori 

hiperrealistis. Ada kepura-puraan dan simulasi dalam kekerasan tersebut, 

namun efek bagi penontonnya sama atau bahkan lebih dahsyat daripada 

pertarungan tinju, karate atau bentuk kontak fisik lainnya. Fiksi mampu 

memproyeksikan keluar dari yang riil dunia yang mungkin meski tidak ada 

dalam kenyataan. Biasanya meski jauh dari realitas, fiksi masih memiliki 

pijakan atau analogi dengan dunia riil. Oleh karena itu, kekerasan fiksi 
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menjadi berbahaya ketika justru memberi kemungkinan baru yang tidak ada 

di dunia riil.  

Kekerasan yang ditemukan dalam keseharian menemukan 

pemenuhan tambahan dan pelengkap di virtual. Lalu berlangsung 

rasionalisasi dan optimalisasi kekerasan riil melalui pemindahan ke lingkup 

cyber. Bahkan kekerasan imajiner yang sulit dipercaya atau keterlaluan bisa 

dipresentasikan dalam layar menjadi suatu tampilan fiksi yang menciptakan 

ilusi realitas (Haryatmoko, 2007:73). Dengan didukung oleh fungsi dari 

sinetron yaitu salah satu alat untuk menyampaikan gagasan, konsep, serta 

dapat memunculkan dampak dari penayangannya.  

Sinetron diasumsikan sebagai alat untuk menghadirkan “realitas 

sosial” yang direpresentasikan sebagai realitas media. Realitas media yang 

dibangun oleh film merupakan hasil pemikiran para pembuat sinetron, yang 

di dalam pengembangannya mengikuti tuntutan pasar (Baudrillard, 1983). 

Sehingga kekerasan yang ada di virtual tercermin dari kekerasan yang ada di 

realitas yang ada. Pengaruh tayangan sinetron besar sekali terhadap jiwa 

manusia. Penontonnya tidak hanya terpengaruh sewaktu duduk, tetapi terus 

sampai waktu yang cukup lama. Pengaruh tayangan sinetron tidak hanya pada 

cara berpakaian dan cara bergaya, tetapi juga menimbulkan efek atau 

pengaruh yang lebih jauh dan dapat bersifat negatif. Jika di dalam sinetron 

“Ganteng-Ganteng Srigala” menampilkan adegan yang cendrung 

mengandung kekerasan, maka dapat berdampak negatif bagi penontonnya, 

terutama penonton yang paling mudah terpengaruh adalah anak-anak dan 
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remaja karena bukan tidak mungkin bagi mereka untuk langsung meniru apa 

yang dilihat di dalam sinetron tersebut tersebut.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipapar di atas, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: 

“KECENDRUNGAN UNSUR KEKERASAN DALAM SINETRON 

(Analisi Isi Unsur Kekerasan Dalam Tayangan Sinetron “Ganteng-Ganteng 

Srigala” Di SCTV Episode 100-103)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk dapat mempermudah penelitian ini nantinya dan agar 

penelitian ini memiliki arah yang  jelas dalam menginterprestasikan fakta dan 

data kedalam penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan 

permasalahan yang akan diteliti. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan 

diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana 

gambaran unsur kekerasan yang ditampilkan dalam sinetron ganteng-ganteng 

srigala pada di SCTV pada episode ke-100-103? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis dan  

mendeskripsikan unsur kekerasan yang ditampilkan dalam sinetron ganteng-

ganteng srigala di SCTV pada episode ke-100-103. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Komunikasi pada 

umumnya, dan gambaran unsur kekerasan yang ditampilkan dalam 

sinetron pada khususnya. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur 

dalam dunia kepustakaan tentang komunikasi massa. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, pola 

pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 

menerapkan komunikasi masa dalam tayangan sinetron yang 

diperoleh selama dibangku kuliah. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu, memberikan tambahan, 

masukan, dan   pengetahuan kepada pihak-pihak terkait dengan 

masalah yang sedang diteliti, juga kepada berbagai pihak yang 

berminat pada permasalahan yang sama. 
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1.5 Landasaqn Teori 

1.5.1 Komunikasi Massa 

1.5.1.1 Definisi Komunikasi Massa 

Komunikasi massa merupakan salah satu proses komunikasi yang 

berlangsung pada peringkat masyarakat luas, yang identifikasinya ditentukan 

oleh ciri khas institusionalnya (gabungan antara tujuan, organisasi, dan 

kegiatan yang sebenarnya). Komunikasi massa adalah komunikasi yang 

dilakukan oleh media massa modern, misalnya : televisi, radio, majalah, surat 

kabar, film. Everest M. Rogers, berpendapat bahwa selain media massa 

modern, ada media massa tradisional yang meliputi teater rakyat, juru 

dongeng keliling, juru pantun dan lain-lain (Effendy, 2005: 50). 

Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan seseorang 

kepada orang lain untuk memberitahukan atau mengubah sikap, pendapat 

atau perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media. 

Massa ditandai oleh komposisi yang selalu berubah dan berada pada batas 

wilayah yang selalu berubah pula. Ia tidak bertindak untuk dirinya sendiri, 

tetapi ”dikendalikan” untuk melakukan suatu tindakan. Para anggotanya 

heterogen dan banyak sekali jumlahnya, serta berasal dari lapisan sosial dan 

kelompok yang demografis. Meskipun demikian, dalam menentukan suatu 

objek perhatian tertentu mereka selalu bersikap sama dan berbuat sesuai 

dengan persepsi orang yang akan memanipulasi mereka. 

Menggaris bawahi kenyaataan bahwa komunikasi massa 

mengandung aspek-aspek unik yang menurut kecenderungan bersifat sosialis 
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dari psikologis, yang lebih normatif dari pada teori yang berkenaan dengan 

mikro proses komunikasi dan komunikasi tidak dapat melepaskan diri dari 

kehidupan masyarakat secara keseluruhan, maka komunikasi massa pun amat 

dipengaruhi oleh budaya dan peristiwa sejarah.  

1.5.1.2 Ciri-ciri Komunikasi Massa  

Komunikator dalam komunikasi massa itu bukan satu orang, 

melainkan kumpulan orang-orang. Artinya gabungan antar berbagai macam 

unsur dan bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga. Lembaga yang 

dimaksud disini menyerupai sebuah sistem. Sebagaimana kita ketahui, sistem 

itu adalah sekelompok orang, pedoman dan media yang melakuan suatu 

kegiatan mengolah, menyimpan, menuangkan ide, gagasan, simbol, lambang 

menjadi pesan dalam membuat keputusan untuk mencapai satu kesepakatan 

dan saling pengertian satu sama lain dengan mengolah pesan itu menjadi 

sumber informasi.  

Didalam sebuah sistem ada interpedensi, artinya komponen-

komponen itu saling berkaitan dan berinteraksi secara keseluruhan. Tidak 

bekerjanya satu sama lain unsur akan mempengaruhi kinerja unsur-unsur 

yang lain. Eksistensi kesatuan (totalitas) itu dipengaruhi oleh komponen-

komponennya, sebaliknya eksistensi masing-masing komponen itu 

dipengaruhi oleh kesatuannya. Dengan demikian, dalam sistem sebagai 

sebuah lembaga dalam komunikasi massa itu ada beberapa unsur yang 

membuat sesuatu itu akhirnya disebut sebagai lembaga. Sedang antara unsur 

dalam lembaga itu ada kerjasama satu sama lain. Tidak bekerjanya satu unsur 
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akan menyebabkan tidak bekerjanya unsur yang lain. Oleh karena itu, 

berbagai unsur itu saling melengkapi, bekerjasama satu sama lain sehingga 

sempurnalah sesuatu itu dikatakan sebagai lembaga.  

Didalam komunikasi massa, yang namanya komunikator itu media 

massa itu sendiri. Itu artinya, komunikatornya bukan orang per orang seperti 

seorang wartawan misalnya. Wartawan adalah salah satu bagian dari sebuah 

lembaga. Wartawan adalah salah satu bagian dari sebuah lembaga. Wartawan 

sendiri bukan seorang komunikator dalam komunikasi massa, ia adalah 

seorang yang sudah dilembagakan (institusionalised person). Artinya 

berbagai sikap dan perilaku wartawan sudah diatur dan harus tunduk pada 

sistem yang sudah diciptakan dalam saluran komunikasi massa tersebut.  

Komunikator dalam komunikasi massa itu lembaga disebabkan 

elemen utama komunikasi massa utama itu adalah media massa. Media massa 

hanya bisa muncul karena gabungan kerjasama dengan beberapa orang. Hal 

demikian berbeda dengan bentuk komunikasi yang lain misalnya komunikasi 

antar pribadi. Orang terlibat dalam komunikasi ini punya inisiatif sendiri 

ketika mengadakan komunikasi tanpa aturan tertentu seperti yang 

diisyaratkan dalam komunikasi massa.  

Dengan demikian komunikator dalam komunikasi massa setidak-

tidanya punya ciri sebagai berikut: a) Kumpulan individu-individu; b) Dalam 

komunikasi individu-individu itu terbatasi perannya dengan sistem dalam 

media massa; c) Pesan yang disebarkan atas nama media yang bersangkutan 

dan bukan atas nama pribadi unsur-unsur yang terlibat; d) Apa yang 
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dikemukakan oleh komunikator biasanya untuk mencapai keuntungan atau 

mendapatkan laba secara ekonomis.  

1.5.1.3 Karakteristik Komunikasi Massa  

Karakteristik komunikasi massa adalah sebagai berikut (Ardianto, 

2007:7) :  

a. Komunikator Terlembagakan 

Menurut Wright, komunikasi massa itu melibatkan lembaga dan 

komunikator lainnya adalah lembaga media massa. Lembaga ini 

menyerupai sebuah sistem. Sistem adalah sekelompok orang, pedoman 

dan media yang melakukan suatu kegiatan mengolah, meyimpan, 

menuangkan ide, gagasan, simbol, lambang menjadi pesan dalam 

membuat keputusan untuk mencapai satu kesepakatan dan saling 

pengertian satu sama lain dengan mengolah pesan itu menjadi sumber 

informasi. 

b. Bersifat Umum  

Komunikasi massa itu bersifat terbuka, artinya komunikasi massa 

ditujukan untuk semua orang dan tidak ditujukan untuk sekelompok 

orang tertentu. Pesan komunikasi massa dapat berupa fakta, peristiwa 

atau opini. Dengan kata lain, pesan-pesannya ditujukan pada khalayak 

yang plural. 

c. Komunikasinya Anonim dan Heterogen  

Dalam komunikasi massa, komunikator tidak mengenal komunikan 

(anonim), karena komunikasinya menggunakan media dan tidak tatap 
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muka. Disamping anonim, komunikan komunikasi massa adalah 

heterogen, karena terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang berbeda 

faktor : usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, latar belakang budaya, 

agama dan tingkat ekonomi.  

d. Media Massa Menimbulkan Keserempakan  

Kelebihan komunikasi massa dibandingkan dengan komunikasi lainnya 

adalah jumlah sasaran khlayak atau komunikan yang dicapainya relatif 

banyak dan tidak terbatas. Lebih dari itu, komunikan yang banyak 

tersebut secara serempak pada waktu yang bersamaan memperoleh pesan 

yang sama pula. Efendy mengartikan keserempakan media massa itu 

ialah keserempakan kontak dengan sejumlah besar penduduk dalam jarak 

yang jauh dari komunikator dan penduduk tersebut satu sama lainnya 

berada dalam keadaan terpisah.  

e. Komunikasi Mengutamakan Isi Ketimbang Hubungan  

Setiap komunikasi melibatkan unsur isi dan unsur hubungan sekaligus. 

Dalam komunikasi massa, pesan harus disusun sedemikian rupa 

berdasarkan sistem tertentu dan disesuaikan dengan karakteristik media 

massa yang akan digunakan.  

f. Komunikasi Massa Bersifat Satu Arah  

Bersifat satu arah merupakan kelemahan komunikasi massa. Komunikasi 

massa itu adalah komunikasi dengan menggunakan media massa. Karena 

menggunakan media massa maka komunikator dan komunikannya tidak 

dapat melakukan kontak langsung. Komunikator aktif menyampaikan 
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pesan, komunikan juga aktif menerima pesan, namun diantara keduanya 

tidak dapat melakukan dialog lebih mendalam. Maka pada komunikasi 

massa tidak terjadi pengendalian arus informasi.  

g. Stimulasi Alat Indera ”Terbatas” 

Alat indera yang terbatas juga merupakan kekurangan dari komunikasi 

massa. Dalam komunikasi massa, stimulasi alat indera bergantung pada 

jenis media massa. Pada surat kabar dan majalah pembaca hanya melihat. 

Pada radio siaran, khalayak hanya mendengar dan pada media televisi, 

film dan internet khalayak menggunakan indera pengelihatan dan 

pendengaran. 

h. Umpan Balik Tertunda (delayed) 

Komponen umpan balik (feedback) merupakan faktor penting dalam 

bentuk komunikasi apapun. Efektifitas komunikasi seringkali dapat 

dilihat dari feedback yang disampaikan oleh komunikan. Tidak seperti 

komunikasi antarpribadi atau komunikasi kelompok, feedback dalam 

komunikasi massa dapat langsung diketahui. 

1.5.1.4 Fungsi Komunikasi Massa  

Fungsi komunikasi massa awalnya dicetuskan oleh Harold D 

Laswell pada tahun 1984. Tokoh ilmu komunikasi yang mendalami 

komunikasi politik ini menyebutkan, fungsi komunikasi massa secara umum 

adalah untuk pengawasan lingkungan hidup, pertalian dan penyebaran 

warisan sosial (Effendy, 2005:28). 
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Kemudian Sean MacBridge berpendapat bahwa fungsi komunikasi 

massa yaitu informasi, sosialis, motivasi perdebatan, pendidikan, memajukan 

kebudayaan, hiburan dan integrasi. Setelah itu Yoseph R Dominick (dalam 

Effendy, 2005:29) mempertegas fungsi komunikasi massa bagi masyarakat 

yaitu:  

a. Surveillance (pengawasan), terdiri dari: 

1) Warning or beware surveillance (pengawasan peringatan), yaitu 

fungsi yang terjadi ketika media massa menginformasikan tentang 

sesuatu yang berupa ancaman. 

2) Instrumental surveillance (pengawasan instrumental), yaitu 

penyebaran /penyampaian informasi yang memiliki kegunaan atau 

dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari.  

b. Interpretation (interpretasi)  

Media massa tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga 

memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. Tujuan 

penafsiran media ingin mengajak khalayak untuk memperluas wawasan 

dan membahasnya lebih lanjut dalam komunikasi antarpersonal atau 

komunikasi kelompok. 

c. Linkage (pertalian) 

Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, 

sehingga membentuk linkage (pertalian) berdasarkan kepentingan dan 

minat yang sama tentang sesuatu. Maka kelompok-kelompok yang 
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memiliki kepentingan yang sama tetapi terpisah secara geografis 

dipertalikan atau dihubungkan kembali oleh media.  

d. Sosialisasi 

Fungsi sosialisasi mengacu pada acara dimana individu mengadopsi 

perilaku dan nilai kelompok. Media massa yang mewakili gambaran 

khalayak dan memperlihatkan bagaimana mereka bertindak dan apa yang 

mereka harapkan.  

e. Entertainment (hiburan) 

Sulit dibantah bahwa pada kenyataannya hampir semua media 

menjalankan fungsi hiburan bertujuan untuk mengurangi ketegangan 

pikiran khalayak agar dapat membuat pikiran khalayak segar kembali. 

 

1.5.2 Kekerasan dalam Televisi 

1.5.2.1 Pengertian Kekerasan 

Saat ini semakin banyak kekerasan yang dimunculkan dalam 

berbagai media, seperti halnya kekerasan naratif, agresivitas, kekerasan 

virtual, pornografi, kekerasan simbolik, dan kekerasan lembut yang 

manipulatif. Kekerasan memiliki berbagai macam definisi yang dikemukakan 

oleh beberapa tokoh. Menurut P. Lardellier, kekerasan didefinisikan sebagai 

tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain 

tanpa persetujuan (P. Lardellier, 2003 : 18). Sedangkan menurut S. Jehel :  

”Dalam kekerasan terkandung unsur dominasi pihak lain 

dalam berbagai bentuknya : fisik, verbal, moral, psikologis atau 

melalui gambar. Penggunaan kekuatan, manipulasi, fitnah, 

pemberitaan yang tidak benar, pengkondisian yang merugikan, kata-

kata yang memojokkan, dan penghinaan merupakan ungkapan nyata 
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kekerasan. Logika kekerasan merupakan logika kematian karena bisa 

melukai tubuh, melukai secara psikologis, merugikan, dan bisa 

menjadi ancaman terhadap integritas pribadi”. (S. Jehel, 2003 : 123) 

 

Definisi lain kekerasan menurut Francois Chirpaz :  

”Kekerasan adalah kekuatan yang sedekimian rupa dan tanpa 

aturan yang memukul dan melukai bagi jiwa maupun badan, 

kekerasan juga mematikan entah dengan memisahkan orang dari 

kehidupannya atau dengan menghancurkan dasar kehidupannya. 

Melalui penderitaan atau kesengsaraan yang diakibatkannya, 

kekerasan tampak sebagai representasi kejahatan yang diderita 

manusia, tetapi bisa juga ia lakukan kepada orang lain”. (Francois 

Chirpaz, 2000 : 226). 

 

Sedangkan Robert Baron (dalam Koswara, 1988) menyatakan bahwa 

kekerasan adalah tingkah laku individu yang ditujukan untuk melukai atau 

mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku 

tersebut. Definisi dari Baron ini mencakup empat faktor tingkah laku, yaitu : 

tujuan untuk melukai atau mencelakakan, individu yang menjadi pelaku, 

individu yang menjadi korban dan ketidakinginan si korban menerima 

tingkah laku si pelaku. 

Menurut Johan Galtung, kekerasan terjadi apabila manusia 

dipengaruhi sedemikian rupa sehingga jasmani dan mental aktualnya berada 

di bawah realisasi potensialnya. Kata-kata kunci yang perlu diterangkan yaitu 

aktual (nyata) dan potensial (mungkin), dibiarkan serta dibatasi tanpa 

disingkirkan.  

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai 

sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Sedangkan paksaan berarti 

tekanan, desakan yang keras. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, 

paksaan dan tekanan (Poerwadarminta, 2003: 102). Sedangkan dalam Bahasa 
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Inggris, kekerasan (violence) berarti sebagai suatu serangan/invasi fisik 

maupun integritas mental psikologis seseorang (Englander dalam Saraswati, 

2006 : 13). 

Ada dua jenis kekerasan menurut Kompas (1993) dalam penelitian 

Paul Joseph I. R (1996 : 37) yaitu kekerasan verbal dan non verbal. 

Kekerasan verbal adalah kekerasan yang berbentuk kata-kata, kategori 

kekerasan verbal meliputi umpatan, olok-olok, hinaan dan segala perkataan 

yang menyebabkan lawan bicara tersinggung, emosi dan marah. Sedangkan, 

kekerasan non verbal adalah kekerasan melalui bahasa tubuh, tindakan, 

intonasi dan kecepatan suara. 

1.5.2.2 Jenis-Jenis Kekerasan 

Kekerasan (violence) secara sederhana dapat dimaknai sebagai 

serangan (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis 

seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia, pada dasarnya berasal dari 

berbagai sumber penyebabnya. Salah satunya kekerasan bisa terjadi karena 

stress (frustasi) yang bisa menimpa siapa saja mulai dari anak, orang tua 

maupun situasi tertentu. Stress (frustasi disertai stimulus pendukung) 

merupakan keadaan tidak tercapainya tujuan perilaku yang mampu 

menciptakan suatu motif untuk agresi, biasanya terjadi karena ada kelainan 

fisik, mental, dan psikologis pada orang yang bersangkutan situasi tertentu 

seperti adanya pemutusan hubungan kerja, pengangguran, perpindahan ke 

tempat tinggal baru dan ketidakharmonisan dalam keluarga juga bisa memicu 

terjadinya kekerasan. Kekerasan tidak hanya bisa mengakibatkan cedera fisik 
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namun juga bisa menimbulkan trauma, serta gangguan psikologis yang sulit 

dipulihkan. 

Menurut pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dibagi menjadi 

beberapa jenis (Fokusmedia, 2004 : 5-6), dalam penelitian Ariani, Skripsi 

Semiotika pada Novel ”Genting” : 

a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh 

sakit atau luka berat. 

b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 

hilangnya respon, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak 

berdaya, malu, tersinggung dan penderitaan psikis berat pada seseorang. 

c. Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk 

paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, 

melakukan penyiksaan atau bertindak sadis. 

d. Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan 

kerugian dan penghinaan secara ekonomi, terlantarnya anggota kelompok 

dan atau menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi 

dan melarang untuk bekerja yang layak di dalam dan di luar rumah 

sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. 

Kekerasan merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran 

(penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dan lain-lain) yang menyebabkan 

atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, 

dan hingga batas tertentu kepada binatang dan harta-benda. Istilah 
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”kekerasan” juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan 

perilaku yang merusak. 

Berikut ini merupakan indikator-indikator mengenai kekerasan yang 

diambil dari difinisi yang dijelaskan menurut sunarto (2009:128) mengenai 

bentuk-bentuk kekerasan antara lain: 

1) Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap 

pelaku terhadap korban dengan cara memukul, mendorong, menampar, 

mencekek, menendang, melempar barang ketubuh, menginjak, melukai 

dengan tangan nkosong atau dengan alat/senjata, menganiaya, menyiksa, 

membunuh serta perbuatan lain yang relevan. Yang termasuk dalam 

kekerasan fisik. 

2) Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang dilakukan oleh pelaku 

terhadap mental korban dengan cara membentak, menyumpah, 

mengancam, merendahkan, memerintah, melecehkan, menguntit dan 

memata-matai, atau tindakan lain yang menimbulkan rasa takut 

(termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban, minsalnya 

keluarga, anak, suami, teman, atau orang tua). 

3) Kekerasan seksual adalah melakukan tindakan yang mengarah ajakan/ 

desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau 

melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, 

memaksa korban menonton produk fornograpi, gurauan-gurauan seksual 

yang tidak dihendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan, dan 

melecehkan yang mengarah pada aspek jenis kelamin/ seks korban, 
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memaksa hubungan seks tanfa persetujuan korban, memaksa melakukan 

aktifitas-aktifitas seksual yang tidak disukai, pornograpi, kawin paksa. 

4) Kekerasan finansial adalah tindakan mengambil, mencuri uang korban, 

menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, 

mengendalikan dan mengawasi penegeluaran uang sampe sekecil-

kecilnya. 

5) Kekerasan spritual adalah merendahkan keyakinan dan kepercayaan 

korban, memaksakan korban meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, 

memaksa korban mempraktikan ritual dan keyakinan tertentu. 

6) Kekerasan fungsional adalah memksa melakukan sesuatu yang tidak 

sesuai dengan keinginan, menghalangi atau menghambat aktivitas/ 

pekerjaan tertentu, memaksa kehadiran tanpa dikehendaki, membantu 

tanpa dikehendaki, dal lain-lain yang relevan. 

7) Kekerasan relational adalah kekersan yang berakibat negatif pada 

hubungan antar personal atau hubungan sosial ditengah masyarakat, 

seperti mengguncingkan, mempermalukan, menyudutkan, melalaikan 

tanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan itu sendiri. 

Kekerasan pada dasarnya tergolong ke dalam dua bentuk kekerasan 

sembarang, yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak 

terencanakan, dan kekerasan yang terkoordinir, yang dilakukan oleh 

kelompokkelompok baik yang diberi hak maupun tidak, seperti yang terjadi 

dalam perang(yakni kekerasan antarmasyarakat) dan terorisme. 
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Sejak Revolusi Industri, kedahsyatan peperangan modern telah kian 

meningkat hingga mencapai tingkat yang membahayakan secara universal. 

Dari segi praktis, peperangan dalam skala besar-besaran dianggap sebagai 

ancaman langsung terhadap harta benda dan manusia, budaya, masyarakat, 

dan makhluk hidup lainnya di muka bumi. 

Secara khusus dalam hubungannya dengan peperangan, jurnalisme, 

karena kemampuannya yang kian meningkat, telah berperan dalam membuat 

kekerasan yang dulunya dianggap merupakan urusan militer menjadi masalah 

moral dan menjadi urusan masyarakat pada umumnya. Transkulturasi, karena 

teknologi modern, telah berperan dalam mengurangi relativisme moral yang 

biasanya berkaitan dengan nasionalisme, dan dalam konteks yang umum ini, 

gerakan ”antikekerasan” internasional telah semakin dikenal dan diakui 

peranan. 

Kekerasan sering kita jumpai, yang kita lihat secara telanjang 

ternyata hanyalah satu bagian dari kekerasan itu sendiri. Galtung memisahkan 

menjadi tiga bentuk kekerasan. Kekerasan langsung, kekerasan struktural dan 

kekerasan kultural. Pembedaan akan tiga hal ini digambarkan seperti gempa. 

Gempa, retakan bumi dan pergeseran lempeng. Gempa adalah peristiwa, 

sesuatu yang terjadi langsung. Retakan bumi adalah proses, dan pergerakan 

adalah sesuatu yang permanen (kultural) (http://www.wikipedia.org). 

1.5.2.3 Faktor Pendorong Tindakan Kekerasan 

Tindakan kekerasan tidak terjadi begitu saja akan tetapi terdapat 

beberapa faktor individu/kelompok melakukan tindakan kekerasan, baik 

http://www.wikipedia.org/
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kekerasan secara verbal ataupun non verbal. Beberapa faktor 

individual/kelompok dalam melakukan tindak kekerasan antara lain: 

a. Kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang atau lembaga yang dianggap 

lebih kuat atau lebih dominan dan memiliki otoritas tertentu. Mereka 

cenderung akan melakukan kekerasan bila merasa wewenang mereka ada 

yang melanggar dan tidak dipatuhi. 

b. Kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang atau lembaga yang memiliki 

kekuasaan dan kedudukan. Mereka cenderung melakukan kekerasan 

apabila kekuasaan mereka ada yang mengancam atau ingin merebut 

kekuasaan dan kedudukan mereka. 

c. Kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang atau lembaga dengan alasan 

penegakan disiplin. 

d. Kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang atau lembaga yang 

dikarenakan perbedaan status sosial dan ekonomi. 

e. Kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang atau lembaga dengan alasan 

pembelaan dan usaha penyelamatan diri. 

f. Kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang atau lembaga berdasarkan 

karakter agresifitas yang dimiliki dan pengalaman masa lalu. 

g. Kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang atau lembaga yang memang 

sengaja melakukan kekerasan dengan alasan balas dendam dan kepuasan. 

h. Kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang atau lembaga yang 

dikarenakan pengaruh oleh media massa. 
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1.5.2.4 Teori-Teori Kekerasan 

a. Teori Katharsis 

Katharsis dalam bahasa Yunani berarti ”pencucian” atau 

”pembersihan”. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa tayangan yang 

berisi kekerasan (meskipun hanya tipuan kamera/fiksi) atau tindakan brutal 

dalam acara TV atau film memberikan efek positif bagi penonton. 

Kearney Richard (1994) mengemukan bahwa ketika penonton 

melihat tayangan tersebut, penonton seakan ikut mengalami kekerasan atau 

ketakutan yang dialami para tokoh di dalam TV/film, penonton ikut terlibat 

berjuang (http://id.wikipedia.org). Dengan ”happy ending”, penonton puas, 

rasa takut yang ada di bawah sadar penonton hilang berubah menjadi berani. 

Dengan demikian kekerasan yang ditayangkan dalam TV/film memberikan 

efek positif pada tingkah laku real penonton. Jadi, menurut teori ini, 

kekerasan dalam TV/film tidak membawa efek negatif (merusak), sebaliknya 

justru membawa efek positif bagi penonton. 

b. Teori Imitasi 

Pengikut teori ini berpendapat bahwa kekerasan dalam TV/film 

mendorong tumbuhnya keinginan untuk meniru. Bantingan tipuan seperti 

dalam Smack Down, tindakan sadis oleh para tokoh pujaan, pembunuhan, 

dan lain-lain, akan menjadi pendorong bagi penontonnya untuk melakukan 

tindakan yang sama dalam kehidupan real sehari-hari. Padahal di dalam film 

hanyalah fiksi (Rakhmat, Jalaluddin, 1991: 87). Sebagai contoh, apabila para 

aktor Smack Down menjadi idola anak/remaja, ada kecenderungan 
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anak/remaja terdorong untuk mengimitasikan diri seperti tokoh mereka, ingin 

bermainan Smack Down, meniru gerakan para aktor tersebut. Anakanak 

paling suka berlaku seperti itu. Dan penampilan itu tentu saja sangat 

berbahaya. Bahaya lain, menurut teori imitasi adalah bahwa seringkali dalam 

film laga ditampilkan kekerasan dan pembunuhan sebagai jalan untuk 

menyelesaikan masalah. Happy endingnya adalah tokoh idola akhirnya tampil 

sebagai pemenang setelah berjuang sedemikian berat. Ia tampil sebagai 

pahlawan. Cara penyelesaian masalah dengan kekerasan ala para tokoh idola 

menjadi model bagi anak remaja (tidak jarang juga bagi orang tua) dalam 

penyelesaian masalah. Tawuran antar pelajar bukan tidak mungkin dipicu 

oleh keinginan tampil sebagai hero membela almamater atau teman, seperti 

tindakan heroik pada tokoh film yang dijadikan idola bagi anak/remaja. 

c. Teori Kekerasan Struktural 

Teori “kekerasan struktural” dari Johan Galtung, seorang kriminolog 

dari Norwegia dan seorang polemolog, adalah teori yang bertalian dengan 

kekerasan yang paling menarik. Teori kekerasan struktural pada hakekatnya 

adalah teori kekerasan “sobural”. Dengan “sobural” berarti suatu akronim 

dari (nilai-nilai) sosial, (aspek) budaya, dan (faktor) struktural (masyarakat).  

Teori “kekerasan struktural” jika diimplementasikan secara empirik 

realistik, telah diterapkan secara telanjang di zaman Soeharto (Orde Baru) 

melalui Angkatan Bersenjata dan organisasi politik yang berkuasa berbaju 

kultur Jawa. Secara singkat, Soeharto bisa dibanding dengan Ken Arok, 

hanya zaman dan teknologi (bersenjata) yang berbeda (dalam buku 
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Pramoedya Ananta Toer, Arok Dedes, Hasta Mitra, Jakarta, 2002). Kekerasan 

struktural sesungguhnya bukan barang kemasan baru dari abad ke 21 dan 

bukan pula solusi baru melalui kekerasan struktural terhadap kekerasan. 

Yargon awam tentang kekerasan bahwa kekerasan identik dengan (perbuatan) 

fisik, sesungguhnya tidak selalu harus berarti demikian. Perbuatan kekerasan 

apalagi yang struktural tidak harus selalu dengan menggunakan secara fisik. 

Bisa berupa sesuatu yang non fisik, yang psikologis berupa stigmatisasi, yang 

kultural, yang sosial, yang ekonomis dengan diskriminasi ethnis, yang 

struktural, bahkan dari yang berwajib/berkuasa secara psikis, sampai pada 

yang bersifat naratif seperti berita-berita pers mengenai Sadam dan Kadafi 

(Turpin dan Kurtz, 1997 : 91). Bahkan, secara logika mungkin sulit diterima 

kalau dikatakan bahwa bentuk penipuan yang jelas secara kasat mata bukan 

kekerasan, pada asasnya menurut yargon awam, ujung-ujungnya adalah 

“kekerasan”. Suatu kekerasan struktural yang sangat “naif” dan terselubung 

dengan maksud-maksud yang tidak etis. 

Paling tidak ada empat pendekatan yang biasanya digunakan baik 

oleh peneliti Indonesia maupun peneliti dari luar, yaitu : 

1) Pertama, esensialisme, yaitu anggapan bahwa konflik disebabkan oleh 

adanya permusuhan antara dua kelompok (etnik) yang berbeda. Teori ini 

menegaskan adanya perbedaan esensial diantara tiap-tiap kelompok 

etnik. Biasanya, penelitian yang menggunakan pendekatan ini cenderung 

mencari kekuatan intrinsik dari dan kelompok-kelompok yang berbeda. 
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2) Kedua, instrumentalisme, yaitu pendekatan yang lebih melihat pada 

peranan elit dalam menggunakan identitas etnik untuk mendapatkan 

keuntungan-keuntungan politik dan ekonomi. Pendekatan ini berusaha 

mencari aktor-aktor (elit) yang ada dibalik terjadinya suatu konflik 

kekerasan. Konflik, dengan demikian, dipandang sebagai produk dari 

konflik antar elit yang menggunakan identitas etnik untuk memobilisasi 

dukungan bagi kepentingannya. 

3) Ketiga, konstruktivisme, yaitu anggapan bahwa modernitas telah merubah 

makna identitas dengan membawa massa ke dalam kerangka kesadaran 

yang lebih luas dan ekstra lokal. Hal ini membuat identitas dan 

komunitas menjadi lebih luas dan terinstitusional. Sebagian peneliti 

menyebut bahwa konflik yang terjadi di beberapa negara berkembang 

merupakan akibat dari kolonialisme. Penelitian seperti ini biasanya 

berusaha menjawab pertanyaan mengapa beberapa sistem politik justru 

menimbulkan konflik sedangkan sistem yang lain tidak. 

4) Keempat, institusionalisme, yaitu anggapan bahwa konflik terjadi karena 

tidak adanya lembaga-lembaga/institusi-institusi yang bekerja secara baik 

untuk mengakomodasi segala bentuk kepentingan antar elit atau 

kelompok. 

Akiko menggunakan berbagai pendekatan, yaitu : Pertama, 

psychological theory of violence (teori psikologi tentang kekerasan) yang 

mendiskusikan teori frustasi dan agresi, teori relative deprivation, dan social 

identity theory. Sebagian peneliti menganggap bahwa konflik kekerasan 
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merupakan respon dari kekecewaan (rasa kecewa atau deprivasi), baik yang 

absolut (alasan material) maupun relative (alasan psikologis). Karena itu, 

beberapa individu berjuang untuk membentuk identitas dirinya dan identitas 

kelompok. 

Kedua, human security dan civil society. Perspektif ini mengarahkan 

penelitian untuk melihat bagaimana asosiasi antara kelompok masyarakat 

sipil bekerja, termasuk apakah ada perlindungan terhadap individu, kelompok 

atau komunitas dari ancaman dari luar. Pendekatan ini lebih memfokuskan 

pada kehidupan masyarakat sipil, keterlibatan masyarakat sipil dalam asosiasi 

formal dan informal (civic engagement), dan hubungan antar kelompok 

masyarakat sipil. 

Ketiga, social movement theory, yang berupaya untuk menjelaskan 

gerakan massa dalam konflik kekerasan. Terdapat beberapa teori yang 

digunakan yaitu collective behaviour dari Durkheim, grievance and 

frustration model yang dikembangkan dari teori deprivasinya Ted Gurr, 

rational choice dari Olson, dan resource mobilization dari MaCarthy dan 

Zald. Teori-teori tersebut digunakan untuk melihat bagaimana perilaku 

kolektif terjadi (http://www.google.co.id). 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.id/
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1.5.3 Perkembangan Televisi di Indonesia 

Bersamaan dengan kemajuan media cetak, muncul media lain 

sebagai sumber informasi bagi khalayak yaitu media elektronik mulai dari TV 

berwarna hingga teknologi internet. Seperti surat kabar, saat ini hampir setiap 

orang memiliki televisi di tempat tinggalnya. Televisi adalah sebuah alat 

penangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata tele dan vision; 

yang mempunyai arti masing-masing jauh (tele) dan tampak (vision). Jadi 

televisi berarti tampak atau dapat melihat dari jarak jauh. Penemuan televisi 

disejajarkan dengan penemuan roda, karena penemuan ini mampu mengubah 

peradaban dunia. Di Indonesia 'televisi' secara tidak formal disebut dengan 

TV, tivi, teve atau tipi (http://id.wikipedia.org ).  

Televisi untuk umum menyiarkan programnya secara universal, 

tetapi fungsi utamanya tetap hiburan. Kalaupun ada program-program yang 

mengandung segi informasi dan pendidikan, hanya sebagai pelengkap saja 

dalam rangka memenuhi kebutuhan alamiah manusia (Effendi, 2004: 55). 

Inovasi terpenting yang terdapat pada televisi ialah kemampuan menyajikan 

komentar atau pengamatan langsung saat suatu kejadian berlangsung. Namun 

demikian banyak peristiwa yang perlu diketahui publik telah direncanakan 

sebelumnya, maka penambahan kadar aktualitas juga terbatas (McQuail, 

1996: 16).  

Media televisi di Indonesia bukan lagi sebagai barang mewah. Kini 

media layar kaca tersebut sudah menjadi salah satu barang kebutuhan pokok 

bagi kehidupan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Dengan kata lain, 
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informasi sudah merupakan bagian dari hak manusia untuk aktualisasi diri 

Kegiatan penyiaran televisi di Indonesia dimulai pada tanggal 24 Agustus 

1962, bertepatan dengan dilangsungkannya pembukaan pesta olahraga se-

Asia IV atau Asean Games di Senayan. Sejak itu pula Televisi Republik 

Indonesia yang disingkat TVRI dipergunakan sebagai panggilan status 

sampai sekarang. Selama tahun 1962-1963 TVRI berada di udara rata-rata 

satu jam sehari dengan segala kesederhanaannya.  

TVRI yang berada di bawah Departemen Penerangan, kini siarannya 

sudah dapat menjangkau hampir seluruh rakyat Indonesia. Sejak tahun 1989 

TVRI mendapat saingan dari stasiun TV lainnya, yakni (RCTI) Rajawali 

Citra Televisi Indonesia yang bersifat komersial. Kemudian secara berturut-

turut berdiri stasiun televisi (SCTV) Surya Citra Televisi Indonesia, (TPI) 

Televisi Pendidikan Indonesia dan (ANTEVE) Andalas Televisi (Ardianto, 

2004 : 127).  

Dengan kehadiran RCTI, SCTV, dan TPI maka dunia pertelevisian 

di Indonesia telah mengalami banyak perubahan, baik dalam hal mutu 

siarannya maupun waktu penayangannya. Untuk lebih meningkatkan mutu 

siarannya pada pertengahan tahun 1993, RCTI telah mengudara secara 

nasional dan membangun beberapa stasiun transmisi di berbagai kota besar di 

Indonesia , seperti : Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Batam, dan daerah-

daerah lain. Kemudian stasiunstasiun televisi swasta bertambah lagi dengan 

kehadiran Indosiar, Trans TV, Trans 7, Global TV, Metro TV, dan TV One. 

 



31 

 

1.5.3.1 Daya Tarik Televisi 

Televisi mempunyai daya tarik yang kuat. Jika radio mempunyai 

daya tarik yang kuat disebabkan unsur kata-kata, musik dan sound effect, 

maka TV selain ketiga unsur tersebut juga memiliki unsur visual berupa 

gambar. Dan gambar ini bukan gambar mati, melainkan gambar hidup yang 

mampu menimbulkan kesan mendalam pada pemirsa. Daya tarik ini selain 

melebihi radio, juga melebihi film bioskop, sebab segalanya dapat dinikmati 

di rumah dengan aman dan nyaman. Selain itu, TV juga dapat menyajikan 

berbagai program lainnya yang cukup variatif dan menarik untuk dinikmati 

masyarakat (Effendy, 2004 : 177). 

1.5.3.2 Jenis-Jenis Program Televisi 

Menurut Morissan, M.A. Manajemen Media Penyiaran : Strategi 

Mengelola Radio & Televisi. Jenis-jenis program acara televisi dibagi 

menjadi 2, yaitu : 

a. Program Informasi : Program Informasi adalah segala jenis siaran yang 

tujuannya untuk memberikan tambahan pengetahuan (informasi) kepada 

khalayak audiens. Daya tarik program ini adalah informasi, dan informasi 

itulah yang “dijual” kepada audiens. Program informasi dapat dibagi 

menjadi 2 bagian besar,yaitu : 

1) Berita Keras atau Hard News adalah segala informasi penting dan/atau 

menarik yang harus segera disiarkan oleh media penyiaran karena 

sifatnya yang harus segera ditayangkan agar dapat diketahui khalayak 

audien secepatnya. Berita keras atau hard news dapat dibagi ke dalam 
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beberapa bentuk berita, yaitu : Straight News, Features, dan 

Infotainment. 

2) Berita Lunak atau Soft News adalah segala informasi yang penting dan 

menarik yang disampaikan secara mendalam (indepth) namun tidak 

bersifat harus segera ditayangkan. Berita yang masuk kategori ini 

ditayangkan pada satu program tersendiri diluar program berita. 

Program yang masuk ke dalam kategori berita lunak ini adalah: 

current affair, magazine, dokumenter, dan talk show. 

b. Program Hiburan : Program Hiburan adalah segala bentuk siaran yang 

bertujuan untuk menghibur audien dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan 

permainan. Program yang termasuk dalam kategori hiburan adalah: 

1) Permainan atau game show merupakan suatu bentuk program yang 

melibatkan sejumlah orang baik secara individu ataupun kelompok 

(tim) yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Program 

permainan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu : Quiz Show, 

Ketangkasan, dan Reality Show. 

2) Program Musik, dapat ditampilkan dalam dua format, yaitu videoklip 

atau konser. Program musik di televisi saat ini sangat ditentukan 

dengan kemampuan artis menarik audien. Tidak saja dari kualitas 

suara namun juga berdasarkan bagaimana mengemas penampilannya 

agar menjadi lebih menarik. 

3) Pertunjukan adalah program yang menampilkan kemampuan 

(performance) seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi baik 
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di studio ataupun diluar studio, di dalam ruangan (indoor) ataupun di 

luar ruangan (outdoor). 

4) Program Drama adalah pertunjukan atau show yang menyajikan cerita 

mengenai kehidupan atau karakter seseorang atau beberapa orang 

(tokoh) yang diperankan oleh pemain (artis) yang melibatkan konflik 

dan emosi. Suatu drama akan mengikuti kehidupan atau petualangan 

para tokohnya. Program televisi yang termasuk dalam program drama 

adalah film dan sinetron. 

 

1.5.3.3 Acara Televisi 

Acara televisi atau program televisi merupakan acara-acara yang 

ditayangkan oleh stasiun televisi. Secara garis besar, Program TV dibagi 

menjadi program berita dan program non-berita. Jenis program televisi dapat 

dibedakan berdasarkan format teknis atau berdasarkan isi. Format teknis 

merupakan formatformat umum yang menjadi acuan terhadap bentuk 

program televisi seperti talk show, dokumenter, film, kuis, musik, 

instruksional dan lainnya. 

Berdasarkan isi, program televisi berbentuk berita dapat dibedakan 

antara lain berupa program hiburan, drama, olahraga, dan agama. Sedangkan 

untuk program televisi berbentuk berita secara garis besar dikategorikan ke 

dalam "hard news" atau berita-berita mengenai peristiwa penting yang baru 

saja terjadi dan "soft news" yang mengangkat berita bersifat ringan. Dalam 

hal ini, program yang dibahas adalah tentang program tayangan sinetron yang 
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isinya berkaitan dengan kecendrungan unsur kekerasan dalam sinetr yaitu 

sinetron “Ganteng-Ganteng Srigala” di SCTP pada episode 100-103. 

1.5.3.4 Dampak Acara Televisi 

Media televisi sebagaimana media massa lainnya berperan sebagai 

alat informasi, hiburan, kontrol sosial, dan penghubung wilayah secara 

strategis. Bersamaan dengan jalannya proses penyampaian isi pesan media 

televisi kepada pemirsa, maka isi pesan itu juga akan diinterpretasikan secara 

berbeda-beda menurut visi pemirsa. Serta dampak yang ditimbulkan juga 

beraneka ragam.  

Hal ini terjadi karena tingkat pemahaman dan kebutuhan pemirsa 

terhadap isi pesan acara televisi berkaitan erat dengan status sosial ekonomi 

serta situasi dan kondisi pemirsa pada saat menonton televisi. Dengan 

demikian apa yang diasumsikan televisi sebagai suatu acara yang penting 

untuk disajikan bagi pemirsa, belum tentu penting bagi khalayak. Ada tiga 

dampak yang ditimbulkan dari acara televisi terhadap pemirsa : 

a. Dampak kognitif yaitu kemampuan seseorang atau pemirsa untuk 

menyerap dan memahami acara yang ditayangkan televisi yang 

melahirkan pengetahuan bagi pemirsa. 

b. Dampak peniruan yaitu pemirsa dihadapkan pada trendi aktual yang 

ditayangkan televisi. 

c. Dampak perilaku yaitu proses tertanamnya nilai-nilai sosial budaya yang 

telah ditayangkan acara televisi yang diterapkan dalam kehidupan 

pemirsa seharihari (Kuswandi, 1996:99). 



35 

 

1.5.3.5 Televisi Sebagai Salah Satu Media Massa 

Secara umum, televisi bisa dikatakan sebagai media yang paling luas 

dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh data dari 

pendidikan jurnalisme TV, Universitas Indonesia tahun 2004 yang 

menyebutkan jumlah televisi yang beredar di Indonesia saat itu mencapai 

angka 30 Juta. Jumlah tersebut diperkirakan terus mengalami peningkatan 

signifikan dari tahun ke tahun. Bukti itu kemudian diperkuat oleh data 

Nielsen Media Research, yang pada tahun 2004 menyebutkan; penetrasi 

media televisi di Indonesia mencapai 90,7%, sedangkan radio 39%, 

suratkabar 29,8%, majalah 22,4%, internet 8,8%, dan orang menonton 

bioskop sebesar 15%. Singkatnya, televisi sudah menjadi bagian dari 

sebagian besar kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangan 

keberadaannya telah jauh melampaui media lain (Effendy, 1997: 148). 

Televisi begitu digemari masyarakat Indonesia, hal ini karena 

sebagai media audio visual, televisi tidak membebani banyak syarat bagi 

audience-nya. Setiap orang dari berbagai tingkat usia, pendidikan, status 

sosial dan ekonomi dapat menikmatinya tanpa perlu keahlian khusus. Tidak 

seperti media cetak yang mengharuskan konsumennya untuk dapat membaca. 

Ditambah pula, budaya lisan yang akrab dengan bangsa Indonesia cenderung 

lebih dekat dengan budaya audio visual ketimbang budaya membaca. 

Sehingga praktis, masyarakat Indonesia lebih memilih media audio visual 

daripada menggunakan media cetak atau suara. 
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Televisi dapat menyajikan pesan/objek yang sebenarnya termasuk 

hasil dramatisir secara audio visual dan unsur gerak (live) dalam waktu 

bersamaan (broadcast). Pesan yang dihasilkan televisi dapat menyerupai 

benda/objek yang sebenarnya. Sehingga efek yang diakibatkan media ini 

sungguh memeras perhatian kebanyakan indera kita. Semakin banyak indera 

yang dilibatkan dalam suatu proses komunikasi, mengakibatkan komunikasi 

menjadi semakin efektif. Bahkan kini, televisi sudah menjadi bagian dari 

kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Hal ini karena kegiatan menonton 

televisi bukanlah aktivitas soliter, sendiri dan terpisah dari aktivitas lainnya. 

Sebaliknya, menonton televisi merupakan aktivitas sosial yang jalin-menjalin 

dengan tanggung jawab dan tugastugas rutin pengelolaan rumah tangga 

sehari-hari (Kris, 2002). Sehingga seseorang tetap dapat melakukan kegiatan 

sehari-hari sambil tetap menikmati tayangan televisi. Seperti digambarkan 

oleh Don De Lillo, dalam bukunya berjudul White Noise (1985) “Untuk 

sebagian besar orang, hanya ada dua tempat terpenting di dunia, yaitu tempat 

mereka hidup dan tempat televisi diletakkan“ (Garin, 1995).  

Dilihat dari sisi masyarakat, naiknya pertumbuhan ekonomi, 

kesejahteraan, dan daya beli masyarakat Indonesia mengakibatkan media 

komunikasi elektronik ini nampak semakin terjangkau. Kini memiliki televisi 

sama halnya dengan memiliki setrika atau lemari. Televisi bukan merupakan 

barang mewah lagi. Hal ini didukung oleh produsen-produsen televisi yang 

tidak henti-hentinya melakukan ekspasi pasar secara besar-besaran. Televisi 
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dibuat dengan berbagai tipe, ukuran, dan harga yang bermacam-macam. Ia 

dapat dengan mudah diperoleh di toko-toko elektronik dekat rumah kita.  

Salah satu unsur penting lain yang tidak dapat dilepaskan dari 

meningkatknya penggunaan teknologi penyalur informasi dengar pandang ini 

dalam masyarakat Indonesia adalah keberadaan stasiun televisi sebagai 

penyedia jasa komunikasinya. Hal ini karena, tanpa stasiun televisi, televisi 

tidak lebih dari sekedar barang rongsokan. Keduanya saling melengkapi. 

Acara televisi yang menarik akan secara otomatis membuat orang ingin 

menonton televisi. Ini artinya, kebutuhan informasi masyarakat melalui 

televisi pada dasarnya ada pada jenis program acara yang disajikan oleh 

stasiun stasiun televisi yang mengudara. Program acara televisi pertama yang 

dibuat di Indonesia adalap pada saat stasiun televisi pertama di Indonesia, 

Televisi Republik Indonesia (TVRI) mengudara pada 24 Agustus 1962 yaitu 

pembukaan pesta olahraga se-Asia (ASEAN GAMES) ke IV yang 

berlangsung di Senayan.  

Pada tahun 1989, muncullah stasiun televisi baru yakni Rajawali 

Citra Televisi Indonesia (RCTI). Berbeda dengan TVRI yang dikelola oleh 

pemerintah dan menjadi televisi publik, RCTI muncul sebagai stasiun televisi 

pertama yang bersifat komersial dan dikelola oleh swasta. Pada era 

selanjutnya mulai muncul banyak televisi seperti Surya Citra Televisi 

(SCTV), Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), Andalas Televisi (ANTeve). 

Hingga kini terdapat setidaknya 9 stasiun televisi swasta nasional dan 

beberapa televisi lokal yang berada di daerahdaerah. Bahkan, Indonesia 
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memilki banyak stasiun televisi swasta nasional lebih banyak daripada negara 

maju seperti Amerika & Inggris. Hal ini membuat arus informasi yang ada di 

lingkungan nasional jutru bukan didominasi Negara namun justru didominasi 

oleh pihak swasta. 

1.5.3.6 Tayangan Sinetron dalam Televisi 

Sinema elektronik atau lebih populer dalam akronim sinetron adalah 

sandiwara bersambung yang disiarkan oleh stasiun televisi 

(http://id.wikipedia.org). Di Indonesia, istilah ini pertama kali dicetuskan oleh 

Arswendo Atmowiloto (penulis). Dalam bahasa Inggris, sinetron disebut soap 

opera, sedangkan dalam bahasa Spanyol disebut telenovela.  

Ciri sinetron yang sangat khas adalah sistem pengerjaannya yang 

kejar tayang. Berbeda dengan sinetron luar negeri yang memiliki musim 

(season) sehingga penayangan dilakukan setelah syuting satu musim selesai, 

sinetron Indonesia menggunakan sistem syuting per episode. Jadi jalan cerita 

bisa diubah dengan mudah. Akibatnya, alur cerita menjadi berlebihan atau 

tidak masuk akal. Sinetron lebih sering ditayangkan saat prime time. Durasi 

sinetron pada umumnya setengah jam per episode. 

Di Indonesia setelah menjamurnya stasiun televisi swasta, sinetron 

semakin banyak digemari, terutama oleh kaum perempuan. tercatat pada saat 

ini kurang lebih ada 35 judul sinetron yang tayang setiap hari di semua 

stasiun televisi swasta nasional. Dalam rating mingguan yang dikeluarkan 

lembaga survey AC Nielsen, sinetron selalu menduduki daftar peringkat 

teratas (www.koleseloyola.com). 

http://www.koleseloyola.com/
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Dalam perkembangannya, sinetron sangat bergantung pada tema dan 

setting sosial yang dibangun atas ”permintaan pasar”. Bahkan, intervensi itu 

masuk kearah kreatif, sampai pada penggunaan bintang-bintang pemerannya. 

Di Indonesia jenis sinetron antara lain adalah sinetron drama yang 

menceritakan tentang konflik dalam kehidupan, sinetron horor yang 

menceritakan tentang kisah-kisah yang bersifat alam gaib/mistis, sinetron 

komedi yang bercerita tentang kisah yang humor dan konyol, sinetron reliji 

yang menceritakan kisahkisah reliji dan sinetron percintaan yang 

menceritakan kisah tentang percintaan/pacaran yang biasanya bertema 

romantisme. 

1.5.3.7 Efek-efek negatif dari tayangan Televisi yang mengandung 

adegan kekerasan 

a. Efek Kognitif 

Efek kognitif mengenai tayangan kekerasan berupa citra atau 

persepsi yang dibangun khalayak saat dan sesudah menonton 

tayangan kekerasan di televisi. Efek kognitif dari tayangan kekerasan 

di televisi meliputi pengetahuan teknis khalayak akan tindak 

kekerasan. Khalayak yang menonton tayangan kekerasan akan 

mengetahui bagaimana gaya berkelahi, penggunaan senjata, bahkan 

pelajaran tentang modus operandi kejahatan. Efek kognitif tayangan 

kekerasan berhubungan dengan penilaian khalayak mengenai realitas 

yang ditampilkan televisi dengan realitas sebenarnya (Purnomo, 

2008). 
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b. Efek Afektif 

Tayangan kekerasan di layar televisi, telah lama menimbulkan 

kegelisahan. Khalayak yang telah menonton tayangan kekerasan di 

televisi mengalami susah tidur, karena terbayang peristiwa tersebut. 

Efek afektif yang dirasakan khalayak mengenai tayangan kekerasan 

di televisi yakni toleransi khalayak akan tindak kekerasan. Hal ini 

berarti bagaimana empati khalayak mengenai kekerasan yang terjadi 

pada realitas di televisi dengan realitas nyata, terutama kepada 

korban atau pelaku kekerasan. Jadi efek afektif adalah perasaan yang 

dialami seseorang ketika melihat tayangan kekerasan (Purnomo, 

2008). 

c. Efek Konatif atau Behaviour 

Setelah melihat adegan kekerasan pada tayangan televisi, khalayak 

cenderung dapat meniru adegan-adegan kekerasan yang terkandung 

didalamnya. Pemirsanya dapat melihat secara utuh setiap gerak-gerik 

kejadian yang ada pada tayangan televisi. Dari ketiga efek tersebut, 

efek behaviour yang sangat vital pengaruhnya bagi masyarakat. 

Karena pemirsa dapat meniru adegan kekerasan tersebut secara utuh. 

sehingga dapat membentuk prilaku negatif bagi anak-anak dan 

remaja (Purnomo, 2008). 
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1.5.4 Pengaruh Adegan Kekerasan Terhadap Perilaku Anak-Anak 

Perilaku adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh individu yang 

satu dengan individu yang lainnya yang bersifat nyata Sarwono (2000) dalam 

Andi Purnomo (2008). Hal tersebut senada dengan pendapat McLeich (1986) 

dalam Andi Purnomo 2008), yang menyatakan bahwa perilaku adalah sesuatu 

yang konkrit yang dapat diobservasi atau dapat diamati. Menurut Sears, dkk 

(1994) dalam Andi Purnomo (2008), perilaku merupakan kesiapan individu 

untuk bereaksi atau kecenderungan untuk bertindak terhadap objek. Perilaku 

terbentuk karena adanya sikap dalam diri seseorang terhadap suatu objek. 

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa, anak 

membutuhkan orang lain untuk dapat mengembangkan kemampuannya, 

karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak 

tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Menurut John 

Lock, anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-

rangsangan yang berasal dari lingkungan. Sedangkan menurut Augustinus 

(1987) mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak 

mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban 

yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap 

realita kehidupan. 

1.5.5 Hubungan Adegan Kekerasan Terhadap Perilaku Anak 

Berbagai informasi dan pengetahuan dapat disampaikan melalui 

media massa. Semakin sering seseorang mengakses media tersebut maka 

cenderung wawasan pengetahuannya semakin luas dan berkembang, 
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meskipun faktor jenis acara atau informasi yang diakses harus tetap 

diperhatikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) wilayah Jawa 

Barat, penduduk usia 10 tahun ke atas tahun 2009 yang memiliki kebiasaan 

menonton televisi sebanyak 32,32 juta jiwa atau sekitar 93,51%, persentase 

yang cukup tinggi menunjukkan bahwa menonton televisi sudah menjadi 

bagian dari keseharian masyarakat Bandung. Namun tidak demikian halnya 

dengan mendengarkan radio yang hanya sekitar 23,15% saja penduduk yang 

terbiasa mendengarkan radio. 

Sementara kegiatan membaca seperti surat kabar, majalah, dan atau 

buku (buku cerita, buku pelajaran sekolah, dan buku pengetahuan diluar 

pelajaran sekolah) masih belum menjadi kebutuhan sebagian besar 

masyarakat Bandung, hal ini tampak dari hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 

(SUSEDA) 2009 bahwa hanya sekitar 5,31 juta atau sekitar 15,37% 

penduduk 10 tahun ke atas yang suka membaca. 

Adanya unsur hiburan yang semakin beragam, kreatif dan menarik 

dalam acara televisi merupakan salah satu daya tarik utama, sehingga banyak 

anak-anak yang menggemarinya. Karena saat ini anak-anak lebih suka 

menonton televise dibandingkan membaca buku atau melakukan kegiatan 

lainnya, maka tak dipungkiri anak-anak tersebut bisa saja menonton acara-

acara yang mengandung adegan kekerasan baik itu dari tayangan reality show 

maupun acara lainnya. Apalagi jam tayang acara reality show berada di 

sekitar jam aktif menonton anakanak yaitu pada pukul 13.30 dan berakhir 

pada pukul 22.00 di berbagai stasiun TV. Sehingga anak-anak bisa saja 
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menonton tayngan reality show tersebut baik disengaja maupun tidak 

disengaja. 

Contoh kasus akibat dari peniruan adegan kekerasan pada tayangan 

reality show : 

a) Pernah didengar di acara berita televisi maupun surat kabar bahwa 

seorang anak mengalami patah tulang kaki dan tangan serta meninggal 

akibat meniru adegan kekerasan dari tayangan Smack Down yang pernah 

populer beberapa waktu lalu. 

b) Seorang anak bernama Heri Setiawan berusia 12 tahun meninggal dunia 

karena keingin tahuan mempraktikkan trik sulap dari Limbad, tokoh 

favoritnya di tayangan televisi. Heri Setiawan meninggal dengan 

selendang melilit lehernya dan ujung lain selendang tergantung di ujung 

bagian atas ranjang. 

c) Layaknya seroang penjahat di televisi, seorang anak SD berani menyekap 

beberapa temannya di suatu ruangan dan melakukan tindak penganiayaan 

terhadap beberapa temannya itu. Dibawah pengaruh obat yang termasuk 

jenis narkoba, siswa kelas 3 SD di Cipinang itu menyekap dan 

menganiaya enam teman sekelasnya di kamar mandi. Bocah ini bahkan 

menyayat tangan teman-temannya itu. 

Ini adalah bukti contoh nyata dari dampak negatif dari tayangan 

yang berisi kekerasan dan tindakan diluar aspek normatif yang dapat ditiru 

oleh anak-anak yang masih lugu jiwa dan pengetahuannya terhadap tayangan 

televisi. 
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1.6 Kerangka Berfikir 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berasal dari tujuan 

penelitian dimana Tayangan Sinetron “Ganteng-Ganteng Srigala” Di SCTV 

sebgai objek penelitan dengan menyuguhkan cerita-cerita kecendrungan 

unsur kekerasan. Diantar semua tayangan sinetron di SCTV maka, peneliti 

memilih sinetron “Ganteng-Ganteng Srigala” terdapat unsur kekerasan dan 

menghasilkan suatu tanggapan dari khalayak yang menghasilkan tanggapan 

positif atau negative terhap suatu pesan dalam suatu cerita “Ganteng-Ganteng 

Srigala”. 

Berdasarkan hal-hal diatas, dapat digambar dalam sebuah paradigma 

penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, Adapun paradigma yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tayangan di SCTV 

Sinetron “Ganteng-Ganteng 

Srigala” pada efisode ke-100-103 

Teori kekerasan (S. Jehel, 2003: 

123) 

 
 

 

Menganalisis dan  mendeskripsikan isi unsur 

kekerasan yang ditampilkan dalam sinetron 

“Ganteng-Ganteng Srigala” di SCTV pada 

episode ke-100-103. 

 

Unsur Kekerasan yang ditayangkan 

dalam Sinetron “Ganteng-Ganteng 

Srigala” pada efisode ke-100103 

antara lain: 

- Kekerasan fisik 

- Kekerasan Psikologis 

- Kekerasan Seksual 

- Kekerasan Finansial 

- Kekerasan Spritual 

- Kekerasan Fungsional 

- Kekerasan Relasional 
 

Adanya unsur Kekerasan 

dalam sinetron “Ganteng-

Ganteng Srigala”. 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 
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1.7 Metode Penelitian 

 Krippendorff (2007: 97), mendifinisikan unit analisis sebagai apa yang 

diobservasi, dicatat dan dianggap sebagai data, memisahkan menurut batas-

batasnya dan mengidetifikasi untuk analisis berikutnya. Unit analisis 

merupakan bahan penelitian yang menjadi titik berat penelitian. Unit analisis 

secara sederhana dapat digambarkan sebagai bagian apa dari isi yang kita teliti 

dan yang kita pakai untuk menyimpulkan isi dari satu teks. 

Dalam penelitian ini, bentuk unit analisis yang digunakan oleh peneliti adalah 

unit pencatatan. Unit ini berkaitan dengan bagian apa dari isi yang akan 

dicatat, dihitung, dan dianalisis (Eriyanto, 2011: 64). Jika unit sampling hanya 

menentukan apa isi apa yang di analisis, sementara unit pencatatan berbicara 

mengenai bagian apa dari isi yang akan dicatat, dihitung, dan dianalisis. Unit 

analisis pada penelitian ini adalah semua adegan yang mengandung unsur 

kekerasan yang di tayangkan pada sinetron “Ganteng-Ganteng Srigala” di 

SCTV pada episode 100-103. 

Ada lima jenis unit pencatatan, namun dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan unit pencatatan jenis unit sintaksis. Unit sintaksis adalah unit 

analisis yang menggunakan elemen atau bagian bahasa dari suatu isi. Untuk 

bahasa gambar (film, sinetron televisi, film kartun dan iklan televisi), bahasa 

ini dapat berupa potongan adegan (scene) dan sebagainya (Eriyanto, 2011:71). 

1.7.1 Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah  

analisis isi. Alasan menggunakan analisis isi karena akan memperoleh suatu  
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hasil atau pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang  

disampaikan oleh media massa atau sumber informasi yang lain secara  

objektif dan sistematis. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui frekuensi  

kemunculan pesan moral dalam film “Ganteng-Ganteng Srigala”. Analisis isi 

bisa diartikan sebagai metode untuk menganalisis semua bentuk komunikasi : 

Surat kabar, buku puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan, pidato, surat, undang-

undang, musik, teater, dan sebagainya. (Rakhmat, 2004:89) 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara 

sistematis, faktual, dan akurat tentang objek yang sedang diamati. Sesuai 

dengan jenis dan tipe penelitian yang diambil, yaitu kuantitatif deskriptif, 

peneliti ingin memperoleh gambaran dan data secara detail mengenai film 

“Ganteng-Ganteng Srigala” dalam rangka memahami pesan moral yang 

terkandung dalam film tersebut dengan menggunakan rumus Formula Holsty. 

Dengan demikian dalam pendakatan interpretatif, realitas sosial pada 

hakekatnya tidak pasti namun nisbi atau relatif. Karena kenisbiannya, maka 

pemaknaan tiap orang tergantung bagaimana ia terlibat dalam peristiwa sosial 

tertentu. Seseorang hanya dapat mengerti dari sisi dalam, bukan dari luar 

realitas sosial. Dalam konteks ini ilmu sosial bersifat subyektif. 

1.7.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah film “Ganteng-

Ganteng Srigala” yang difokuskan pada tiap shot yang berupa adegan dimana 

setiap shot akan diambil dan kemudian dimasukan kedalam pesan moral 
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berdasarkan kategorisasi yang ada. Kategorisasi pesan moral dalam film ini 

adalah semua hal yang menyangkut tentang moral sosial, moral hukum dan 

moral agama. 

1.7.3 Struktur Kategorisasi  

Penelitian yang menggunakan metode analisis isi, validitas serta hasil-

hasilnya sangat bergantung pada kategori–kategorinya. Seperti yang dikatakan 

Bernard Barelson, bahwa analisis isi tidak bisa lebih baik dari kategori-

kategorinya. Kategorisasi oleh penulis secara hakikat didasarkan pada sesuatu 

yang terjadi karena perbuatan manusia itu sendiri. Adapun kategorisasi yang 

disusun dalam penelititian ini untuk analisis sinetron “KECENDRUNGAN 

UNSUR KEKERASAN DALAM SINETRON” adalah sebagai berikut :  

1. Kekerasan Fisik 

Kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan 

untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan 

fisik lain atau kerusakan tubuh. 

2. Kekerasan Psikologis 

Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani ataujiwa sehingga 

dapat mengurangi danmenghilangkankemampuan normal jiwa. 

Contohnya kebihongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan. 

3. Kekerasan Seksual 

Kekerasan yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seks (fisik) 

dan verbal(fisik). Secara fisik misalnya pelecehaneksual (meraba, 
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menyentuh organ seks, mencium paksa, memaksa berhubungan 

seks, dengan pelaku atau orang ketiga.) 

4. Kekerasan Finansial 

Kekerasan yang dilakukan dalam bentukeksploitasi,manipulasi dan 

mengendalikan korban dengan tujuan finansial. Serta memaksa korban 

bekerja, melarang korban bekerja tapi menelantarkanya, ataumengambil 

harta pasangan tanpa sepengetahuanya. 

5. Kekerasan Spiritual 

Kekerasan yang menggunakan tindakan alasan agama untuk menganiaya  

seseorang atau sekelompok orang tertentu, tanpa kekerasan yang 

sebenarnya. 

6. Kekerasan Fungsional  

Kekerasan yang memaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai 

keinginan, dan menghambat semua aktivitas pekerjaan. 

7. Kekerasan Relasional 

Kekerasan yang merupakan upaya pelemahan harga diri scara sistematis 

dan upaya merusak persahabatan, bentuknya seperti melihat dengan sinis, 

menjulurkan lidah dan lain-lain. 
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1.7.4 Unit Analisis Data 

Film pada hakikatnya selalu berisi unsur-unsur yang berupa obyek, 

konteks berupa lingkungan, orang atau makhluk lainnya yang turut 

memberikan makna pada obyek tertentu. Unit analisis dalam penelitian ini 

adalah penyuguhan tanda-tanda visual seperti gambar-gambar, dan teks yang 

berupa kata-kata dalam kalimat, serta bahasa tubuh dalam film “Ganteng-

Ganteng Srigala” yang di kemas secara apik. Unit analisis yang digunakan 

adalah scene yang terdapat dalam Film “Ganteng-Ganteng Srigala” berupa 

adegan yang mengandung pesan moral pada film tersebut. 

Ada lima jenis unit pencatatan, namun dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan unit pencatatan jenis unit sintaksis. Unit sintaksis adalah unit 

analisis yang menggunakan elemen atau bagian bahasa dari suatu isi. Untuk 

bahasa gambar (film, sinetron televisi, film kartun dan iklan televisi), bahasa 

ini dapat berupa potongan adegan (scene) dan sebagainya (Eriyanto, 

2011:71). Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah adegan 

dalam tayangan sinetron sinetron “Ganteng-Ganteng Srigala”. Unit analisi 

yang digunakan dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini sebagai beriku: 

Tabel 1.1 Unit Analisis Isi 

No Konstruksi Alat Ukur Unit Analisi 

1 Fisik Memukul, mendorong, menampar, mencekek, 

menendang, melempar barang ketubuh, menginjak, 

melukai dengan tangan nkosong atau dengan 

alat/senjata, menganiaya, menyiksa, membunuh 

serta perbuatan lain yang relevan 

Adegan 

2 Psikologis Cara membentak, menyumpah, mengancam, 

merendahkan, memerintah, melecehkan, menguntit 

Adegan 
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dan memata-matai, atau tindakan lain yang 

menimbulkan rasa takut 

3 Finansial Mengambil, mencuri uang korban, menahan atau 

tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial 

korban, mengendalikan dan mengawasi 

penegeluaran uang sampe sekecil-kecilnya. 

Adegan 

4 Seksual Menyentuh, meraba, mencium, memaksa korban 

menonton produk fornograpi, gurauan-gurauan 

seksual yang tidak dihendaki korban, ucapan-

ucapan yang merendahkan, dan melecehkan yang 

mengarah pada aspek jenis kelamin/ seks korban, 

memaksa hubungan seks tanfa persetujuan korban, 

memaksa melakukan aktifitas-aktifitas seksual 

yang tidak disukai, pornograpi, kawin paksa. 

Adegan 

5 Spritual Keyakinan dan kepercayaan korban, memaksakan 

korban meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, 

memaksa korban mempraktikan ritual dan 

keyakinan tertentu. 

Adegan 

6 Fungsional Memksa melakukan sesuatu yang tidak sesuai 

dengan keinginan, menghalangi atau menghambat 

aktivitas/ pekerjaan tertentu, memaksa kehadiran 

tanpa dikehendaki, membantu tanpa dikehendaki, 

dal lain-lain yang relevan. 

Adegan 

7 Elational Mengguncingkan, mempermalukan, menyudutkan, 

melalaikan tanggung jawab, dan mengutamakan 

kepentingan itu sendiri. 

Adegan 

 

1.7.5 Satuan Ukur 

Satuan ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari frekuensi 

kemunculan kategori di setiap shot dari setiap kategori yang muncul dalam 

film “Ganteng-Ganteng Srigala”. Sehingga perhitungan didasarkan pada 

kemunculan pesan moral yang paling dominan dalam setiah shot, dari setiap 

kategori yang telah ditentukan. 
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1.7.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi 

yang merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah catatan-catatan, 

dokumen sebagai sumber data. Kemudian pada praktiknya, untuk penelitian 

ini dilakukan pemutaran film versi VCD Film “Ganteng-Ganteng Srigala” dan 

telah dinyatakan lulus sensor untuk kategori dewasa. Kemudian data di pilah-

pilah dan dimasukkan kedalam kategorisasi yang telah di tetapkan dengan 

melakukan pengamatan dengan cara menggunakan lembar koding yang dibuat 

berdasarkan kategori yang ada dalam adegan yang ada dialam film tersebut. 

Dalam menetukan pengkategorian peneliti akan dibantu oleh 2 orang 

pengkode, dengan tujuan hasil penelitian nantinya lebih objektif. Untuk 

mengetahui pengkategorisasian, nantinya akan dibuat lembar coding. Dari 

hasil analisis terhadap kategorisasi ini, kemudian dapat dihitung frekuensi 

masing-masing pesan moral dalam film “Ganteng-Ganteng Srigala”. 

1.7.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik analisis distribusi frekuensi. Alat analisis ini digunakan 

dengan tujuan untuk mengetahui frekuensi kemunculan kecendrungan unsur 

kekerasan. Dalam penerapannya, data berupa setiap isi pesan yang terdapat 

dalam Film “Ganteng-Ganteng Srigala” dimasukkan ke dalam kategorisasi 

yang telah ditetapkan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan alat 

distribusi frekuensi untuk mengetahui frekuensi kemuculan dari setiap 

kategori tema penelitian. 
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1.7.8 Uji Reabilitas 

Untuk melakukan uji reliabilitas, peneliti dibantu oleh dua orang 

pengkode. Hal ini dilakukan untuk menjaga reliabilitas dalam 

pengkategorisasian. pengkode 1 dan pengkode 2 bersama-sama melakukan 

koder dengan menggunakan sebuah format pengamatan dan diisi bersama-

sama. Dengan dibantu dua orang pengkode diharapkan peneliti dalam 

melakukan sebuah analisis setiap scene dengan pemikiran subyektif yang 

disamakan dengan pembanding para koder. 

Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah kategori atau 

indikator yang digunakan sudah sesuai atau belum. Pada dua koder tersebut 

diberikan definisi struktur kategori, unit analisis, bahan yang akan dikoding 

yakni scene dalam film Ganteng-Ganteng Srigala. Koder diminta untuk 

menilai bahan dan memberikan tanda pada tabel koding. 

 Untuk menghitung kesepakatan dari hasil penelitian para koder, 

peneliti menggunakan rumus Holsty (wimmer dan Dominick, 2000) sebagai 

berikut : 

CR =       2M 

            N1+N2 

 

Keterangan : 

CR   = Coefisien Reliability 

M   = jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkode 

N1,N2  = jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkode dan   
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                       peneliti. 

 Reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1 berarti persetujuan sempurna diantara 

para pengkoder. Dalam formula holsty, angka reliabilitas minimum yang 

ditoleransi adalah 0,75 atau 75%. Artinya bila hasil perhitungan menunjukkan 

angka reliabilitas diatas 0,75 berarti alat ukur ini benar-benar reliable. 

 Untuk memperkuat hasil uji reliabilitas diatas, maka digunakan rumus Scott 

sebagai berikut : 

Pi = % Observed Agreement - % Expeted Agreement 

         1 - % Expected Agreement 

 

Keterangan : 

Pi          =  nilai keterhandalan 

Observed Agreement    = prosentase yang ditemukan dari pernyataan 

                                      yang disetujui antar pengkode yaitu nilai C.R 

Expected Agreement    = prosentase persetujuan yang diharapkan  

Untuk menghitung persetujuan yang diamati, dapat menggunakan 

proses seperti dalam perhitungan untuk prosentase persetujuan. Peneliti 

tinggal membagi unit yang disetujui dengan total semua unit. Sementara 

untuk menghitung persetujuan yang diharapkan dapat dikakukan dengan 

menghitung proporsi dari masing–masing kategori dan kemudian 

dikuadratkan. 


