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BAB III 

SAJIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bagian ini, temuan hasil penelitian data yang telah terkumpul 

akan disajikan dalam bentuk analisis isi (contect analysis). Dengan metode 

ini, peneliti berusaha mendiskripsikan kecendrungan unsur kekerasan dalam 

sinetron “Ganteng-Ganteng Srigala” di SCTV episode 100. Metode ini 

difungsikan untuk memudahkan secara rinci frekuensi kemunculan dalam 

film tersebut. 

Dalam proses pengkodingan peneliti juga dibantu oleh dua orang 

koder untuk ikut memberikan penilaian terhadap isi sinetron sesuai kategori 

yang telah ditentukan oleh peneliti Jumlah scene yang ada dalam sinetron 

“Ganteng-Ganteng Srigala” adalah episode 100-1003 yang mengandung 

unsure kekerasan, seperti yang pada table di bawah ini: 

Tabel 3.1 Bentuk-bentuk kekerasan 

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 

dan memata-matai, atau tindakan lain yang 

menimbulkan rasa takut 

Adegan 

3 Finansial Mengambil, mencuri uang korban, menahan atau 

tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial 

korban, mengendalikan dan mengawasi 

penegeluaran uang sampe sekecil-kecilnya. 

Adegan 
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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 

 

Selanjutnya, peneliti mengukur tingkat reliabilitas dengan 

menggunakan rumus Holsty. Dalam rumus formula Holsty diungkapkan 

bahwa jika tingkat kesepakatan mencapai 0,75 atau lebih maka data yang 

diperoleh valid dan reliabel. Namun sebaliknya jika data yang diperoleh tidak 

memenuhi syarat 0,75 maka kategori perlu disesuaikan lebih spesifik lagi dan 

indikator kategorisasi lebih mendetail.  Dan untuk memperkuat hasil uji 

reliabilitasnya maka hasil yang telah diperoleh akan dihitung kembali 

menggunakan rumus Scoot dimana jika nilai kehandalan harus diatas dari 

70%. 
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Ruang lingkup penelitian ini menggunakan Scene yang penghitungan 

frekuensinya berdasarkan berapa kali pesan moral itu muncul  dalam scene 

tersebut dengan hitungan shot.   

3.1 Diskrifsi Unsur kekersan Sinetron “Ganteng-Ganteng Srigala” 

Kesaeluruhan jenis kekerasan setelah dikode dan dihitung 

frekuensinya didapati hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Jenis Kekerasan Yang Paling Sering Di Tayangkan 

No Jenis Kekerasan Frekuensi 

1 Fisik 29 

2 Psikologis 35 

3 Seksual 8 

4 Finansial 3 

5 Spritual 6 

6 Fungsional 14 

7 Relasional 17 

Total 112 

Sumber: data diolah oleh peneliti (2014) 

Dengan temuan data diatas tampak menunjukan dengan jelas bahwa 

kekerasan yang paling sering ditayangkan adalah kekrasan psikologis 

sebanyak 35 kali. Secara berurutan jenis kekrasan fisik yang ditayangkan 

sebanyak 29 kali kemudian disusul dengan kekrasan relasional sebanyak 107 

kali. Kekrasan seksual finansial dan spritual berada dibawahnya dengan 

jumlah empat kali efisode penayangan. Perbandingan nilai frekuensi setiap 

jenids kekrasan ditunjukkan dalam grafik sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 Perbandingan Nilai Jenis Kekerasan 
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Sumber: data diolah oleh peneliti (2014) 

Perbandingan persentasi setiap jenis kekerasan dapat dilihat dari 

gambar berikut ini: 

Gambar 3.2 Diagram Jenis Kekerasan Paling Sering Ditayangkan 
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Sumber: data diolah oleh peneliti (2014) 

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa jenis kekrasan fsikologis 

mendapat persentase sebesar 39%, kekerasan 19%, kekerasan fungsional 
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16%, kekerasan spritual 7%, dan kekerasan fisik sebesar 32%, kekerasan 

seksual sebesar 9%, dan kekerasan finansia mendapat persentase terkecil 

yakni 3%. 

Dari tiap kekerasan dalam “Ganteng-Ganteng Srigala” Di SCTV 

Episode 100-1003 ini di tampilkan dalam tiap adegan yang berbeda, namun 

apabila yang ditampilkan beberapa jenis kekersasan dalam adegan atau scene 

yang sama. Contonya, dalam suatu adegan ketika karakter Sissy Latuconsina 

sedang memahari Galang dengan cara mebentak, lalu kemudian ada kata-kata 

yang merendahkan dengan sebutan tidak pantas. Jadi kekerasan fsikologis 

mendorong sekaligus kekerasan relasional terjadi dalam satu adegan secara 

bersamaan. 

3.2 Uji Reabilitas 

3.2.1 Uji reabilitas peneliti dengan pengkode 1 

Pada uji reabilitas ini telah ditentukan sebanyak 112 shot pesan 

kecendrungan unsur kekerasan dalam tayangan sinetron “Ganteng-Ganteng 

Srigala” di SCTV episode 100-103, yang kemudian dimasukkan kedalam 7 

kategori. Jumlah yang disetujui antara peneliti dengan coder 1 adalah 84 shot 

pesan.  Dengan demikian terdapat perbedaan dalam pengkodingan 

kategorisasi antara peneliti dengan pengkode. Berikut tabel hasil 

pengkodingan antara peneliti dengan pengkode. 
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Tabel 3.3 Hasil Pengkodingan 

Kategorisasi 
Kategorisasi 

Peneliti Koder 1 Koder 2 

Fisik 29 23 22 

Psikologis 35 32 30 

Seksual 8 5 4 

Finansial 3 3 3 

Spritual 6 6 5 

Fungsional 14 10 8 

Relasional 17 16 14 

Jumlah 112 95 86 

 

Dari data data diatas kemudian dimasukkan kedalam rumus Holsty : 

3.2.2 Coefisien Reliability antara peneliti dengan coder 1 

M = 84 

N1 = 112 

N2 = 95 

C.R =    2M 

          N1+N2 

C.R = 2 x 84   = 168  = 0,81 

     112+95   207 

Keterangan : 

C.R = coefisien Reliability 

M  = jumlah pernyataan yang disetujui oleh peneliti dan dua pengkode 

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

Dari rumus diatas dapat diketahui, bahwa nilai M (kesepakatan) 

antara peneliti dengan koder 1 adalah 84. Jumlah koding peneliti sebanyak 

112 kemunculan yang mengandung kecendrungan unsur kekerasan, dan koder 

1 sebanyak 95 kemunculan. Berdasarkan perhitungan coefisien reliability 

diatas dapat diketahui bahwa nilai kesepakatan antara peneliti dengan koder 1 
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adalah 0,928. Sesuai dengan formula holsty (1969) nilai 0,93 sudah 

memenuhi syarat bahwa penghitungan tersebut reliabel. 

Setelah melakukan uji reabilitas menggunakan rumus holsty 

berikutnya hasil uji dengan menggunakan rumus Scott Pi untuk mendapatkan 

nilai keterandalan antara peneliti dengan koder 1 maka dipergunakan 

perhitungan sebagai berikut : 

Kategorisasi 
Kategorisasi 

Peneliti X X2 

Fisik 29 0,259 0,067 

Psikologis 35 0,312 0,097 

Seksual 8 0,071 0,005 

Finansial 3 0,027 0,007 

Spritual 6 0,053 0,003 

Fungsional 14 0,089 0,008 

Relasional 17 0,151 0,023 

Jumlah 112 EA = 0,210 

 

Dari tabel diatas nila F merupakan jumlah kesepakatan antara 

peneliti dengan koder 1 pada tiap kategori. Nilai x diperoleh dengan cara 

membagi nilai F perkategorisasi dengan jumlah keseluruhan dari nilah F 

setelah diperoleh nilai x, kemudian dicari nilai x². Jumlah dari keseluruhan x² 

nantinya akan menghasilkan nilai EA yang kemudian dimasukkan kedalam 

rumus scott pi berikut : 

Pi = % Observed Agreement - % Expeted Agreement 

           1 - % Expected Agreement 

Pi =  OA-EA 

            1 - EA 

       = 0,928-0,210 

            1 - 0,210 

       = 0,718 

          0,79 

        = 0,91 
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Keterangan : 

Pi     =  nilai keterhandalan 

Observed Agreement  = prosentase yang ditemukan dari pernyataan 

                            yang disetujui antar pengkode yaitu nilai C.R 

Expected Agreement  = prosentase persetujuan yang hdiharapkan  

Karena tingkat kesepakatan antara peneliti sama dengan atau diatas 

0,91 yaitu sebesar 0,91 maka data unit analisis dianggap reliabel. Jika hasil 

rumus CR dan formula Scott diprosentasekan, maka diperoleh nilai 

keterhandalan CR sebesar 93% dan nilai Scoot Pi sebesar 75%. Sehingga 

penelitian ini dapat dianggap reliabel. 

3.2.3 Coefisien Reliability antara peneliti dengan coder 2 

M = 80 

N1 = 112 

N2 = 86 

 

C.R =    2M 

          N1+N2 

C.R = 2 x 80   = 160  = 0,89 

  112+86     178 

 

Keterangan : 

C.R = coefisien Reliability 

M  = jumlah pernyataan yang disetujui oleh peneliti dan dua pengkode 

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

Dari rumus diatas dapat diketahui, bahwa nilai M (kesepakatan) 

antara peneliti dengan koder 2 adalah 80. Jumlah koding peneliti sebanyak 

1`12 scene yang kecendrungan unsur kekerasan dalam tayangan sinetron 
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“Ganteng-Ganteng Srigala” di SCTV episode 100-103, dan koder 2 sebanyak 

86 kemunculan. Berdasarkan perhitungan coefisien reliability diatas dapat 

diketahui bahwa nilai kesepakatan antara peneliti dengan koder 2 adalah 0,89. 

Sesuai dengan formula holsty (1969) nilai 0,89 sudah memenuhi syarat 

bahwa penghitungan tersebut reliabel. 

Selanjutnya untuk hasil uji dengan menggunakan rumus scoot Pi 

untuk mendapatkan nilai keterhandalan antara peneliti dengan pengkoder 2, 

maka dipergunakan perhitungan sebagai berikut : 

Kategorisasi 
Kategorisasi 

F X X2 

Fisik 26 0,257 0,066 

Psikologis 32 0,317 0,100 

Seksual 6 0,059 0,003 

Finansial 3 0,030 0,008 

Spritual 6 0,059 0,003 

Fungsional 12 0,119 0,014 

Relasional 16 0,158 0,025 

Jumlah 101 EA = 0,219 

 

Pi =  OA-EA 

           1 - EA 

      = 0,89-0,219 

            1 - 0,219 

     = 0,671 

        0,781 

     = 0,85 

 

Karena tingkat kesepakatan antara peneliti sama dengan atau diatas 

0,75 yaitu sebesar 0,85 maka data unit analisis dianggap reliabel. Jika hasil 

rumus CR dan formula Scott diprosentasekan, maka diperoleh nilai 

keterhandalan CR sebesar 92% dan nilai Scoot Pi sebesar 0,85%. Sehingga 

penelitian ini dapat dianggap reliabel. 
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3.3 Pembahasan 

Merujuk pada data yang telah dijabarkan peneliti dalam perolehan 

data, diperoleh dari hasil tayangan sinetron “Ganteng-Ganteng Srigala” pada 

efisode 100-104 yang diteliti mengandung unsur kekerasan. Hasil perolehan 

data menunjukan bahwa pesan kekerasan yang ditampilkan dalam sinetron 

tersebut total frekuensi ditayangkan sebanyak 112 kali. Hal ini menunjukan 

bahwa sinetron tersebut tidak bisa melepaskan unsur kekerasan dalam setiap 

adegan yang ditampilkan. 

Secara rinci jenis kekerasan yang paling sering ditayangkan adalah 

sebagai berikut : 

3.3.1 Kekerasan Fisik 

Dari temuan data yang ada mengenai kekerasan fisik diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Kekerasan Fisik 

No Kekerasan Fisik Frekuensi 

1 Mendorong  5 

2 Memukul 8 

3 Menampar 2 

4 Mencekik 6 

5 Melukai dengan alat 3 

6 Melempar barang ketubuh 4 

7 membunuh 0 

Total 29 

Sumber: data diolah oleh peneliti (2014) 

Berdasarkan tabel 4.2. diatas, diketahui bahwa data kekerasan fisik 

dalam sinetron ini hanya berjumlah 29 kali. Indikator kategori memukul 

ditayangkan sebanyak delapan kali. Kekerasan fisik berikutnya yang 
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ditayangkan adalah mendorong yang dilakukan sebanyak 5 kali, memukul 

sebanyak 8 kali, menampar sebanyak 2 kali, mencekik sebanyak 6 kali, 

melukai dengan alat sebanyak 3 kali, dan melempar barang ke tubuh 

sebanyak 4 kali. Sedangkan untuk indikator kekerasan fisik lainnya seperti 

membunuh tidak ditampilkan dalam sinetron ini. Berikut ini adalah grafik 

untuk jenis kekerasan fisik yang paling sering ditampilkan: 

Gambar 3.3 Jenis Kekerasan Fisik Yang Sering Ditayangkan 
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Sumber: Data diolah oleh peneliti (2014) 

 

Dari grafik diatas diketahui presentasi dari masing-masing kekerasan 

fisik. Kekerasan fisik yang paling dominan dilakukan adalah jenis kekerasan 

memukul, yakni sebanyak 28%. Kekerasan ini dilakukan oleh pelaku ketika 

pelaku jengkel terhadap kelakuan korban dan tidak mampu menahan amarah 

sehingga terjadilah tindakan memukul.  

Kekerasan fisik berkutnya yaitu mencekik dengan persentase 

sebanyak 21%. Dalam sinetron ini adegan menampar hanya hanya dilakukan 
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sebanyak dua kali. contohnya saat sang Axcel bertemu dengan Diego di 

sebuah hutan disana dia menampar. Namun saat itu tiba-tiba temannya diego 

datang dan dan membandu diego untuk menghadapi Axcel. 

Jenis kekerasan fisik lain dalam imdikator membunuh mendapat kan 

persentase sebesar 0%. Persentase tersebut menjelaskan bahwa jenis 

kekerasan seperti itu tidak ditayangkan dalam Sinetron Ganteng-Ganteng 

Srigala. 

3.3.2 Kekerasan Psikologis 

Untuk kekerasan psikologis didapati data sebagai berikut : 

Tabel 3.5 Kekerasan Psikologis 

No Kekerasan Fisik Frekuensi 

1 Mengancam 7 

2 Merendahkan 7 

3 membentak 8 

4 menyumpah 3 

5 memerintah 8 

6 Memata-matai 2 

Total 35 

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2014) 

Dari data diatas diketahui bahwa indikator kekerasan psikologis 

yang sering ditayangkan adalah kekersan jenis membentak dan memerintah 

dilakukan secara sadar ataupun sengaja. Indikator jenis ini ditayangkan 

sebanyak masing-masing 8 kali, lalu disusul dibawahnya jenis kekrasan 

mengancam dan merendahkan yang ditayangkan sebanayak 7 kali. 

Mengancam yang sering terjadi adalah ancaman yang dilakukan sekelompok 

orang atau massa terhadap seseorang. Selanjutnya adalah menyumpahi yang 
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ditayangkan sebanyak tiga kali. Dan kekerasan yang terakhir adalah memata-

matai sebanyak 2 kali. Persentase indikator kekersan psikologis tampak pada 

grafik ini: 

Gambar 3.4 Jenis Kekerasan Psikologis Yang Sering Ditayangkan 
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Sumber: data diolah oleh peneliti (2014) 

 

Tampak pada gambar 4.6.  bahwa memerintah dan membentak 

memiliki kesamaan persentase tertinggi dalam jenis kekerasan psikologi 

yakni sebesar 23%. Kekerasan merendahkan  terjadi saat si plaku mersa 

dirinya adalah orang yang memiliki segala-galanya, seperti harta yang 

banyak, ilmu yang tinggi sehingga menganggap korbannya memiliki derajat 

yang tidak lebih baik dari dirinya. Berikut adalah beberapa contoh kekerasan 

merendahkan yang muncul dalam sinetron Ganteng-Ganteng Srigala. 

“ ih si Galangl, dasar banci kumel, gayanya sok pinter dan baik 

hati. Padahal kepalanya pentium satu “ 

Kekerasan psikologis yang sering ditayangkan lainnya dalah 

membentak persentasenya sebesar 23%. Jenis kekerasan ini terjadi karena 
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sang pelaku kesal dan marah saat mereka berhadapan bersama gerup masing-

masing. Gambar dibawah ini adalah salah satu contoh ketika Aliando 

membentak terhadap Galang. 

 

Gambar diatas menceritakan saat dua kubu bertemu di sebuah hutan 

pada waktu malam hari. Namun dari kubu serigala tidak menghiraukan 

perkataan Aliando. 

Mengancam titampilkan dengan persentase sebesar 20%. Ancaman 

ini digunakan pelaku untuk menundukkan korban agar mau menuruti segala 

perintah yang dikatakn oleh pelaku. Berikut adalah contoh ancaman yang 

muncul dalam pada sinetron ini. 

“Cepatan Nayla, daripada buku ini gue bakar.” 

“situ mau tanggung jawab? Atau ini buku bisa terbakar” 

“gua gampar ya mulut lo?” 

Sedangkan jenis kekerasan memerintah mendapat persentase 

sejumlah 20%. Memerintah yang ditampilkan adalah perintah yang diucapkan 

pelaku kepada korban untuk menuruti kemauannya melakukan sesuatu hal 
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yang tak pantas. Misalnya dalam salah adegan yang tayang, ketika Axcel 

memerintah Ken untuk barang-barang milik bangsa pampir, padahal barang 

tersebut merupakan barang pusaka. 

Selain itu, kekersan psikologis berikutnya adalah menyumpah 

ditampilkan sebesar 9%, menyumpah ini ditayang kan saat korban kekerasan 

lainnya merasa tidak terima atas perlakuan pelaku kekerasan, lalu si korban 

mengucapkan kata sumpah yang bermakna buruk. Dan yang terakhir adalah 

memata-matai yang ditampilkan dengan persentase 6%. 

3.3.3 Kekerasan Seksual 

Untuk kekerasan seksual didapati data sebagai berikut : 

Tabel 3.6 Kekerasan Seksual 

No Kekerasan Fisik Frekuensi 

1 Menyentuh bagian seksual 2 

2 Meraba bagian tubuh secara paksa 0 

3 Memaksa hubungan seks 0 

4 Kawin paksa 0 

5 Mencium tanpa persetujuan korban 2 

6 Ucapan yang melecehkan yang mengarah 

kepada jenis kelamin 

4 

Total 8 

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti (2014) 

Dari tabel diatas, menjelaskan bahwa kekerasan seksual dalam 

tayangan sinetron Ganteng-Ganteng Srigala peneliti tidak banyak menemukan 

ditampilkannya jenis kekerasan seksual, meraba bagian tubuh secara paksa, 

dan memaksa hubungan seks tidak ditampilkan sama sekali. Indikator lainya 

sperti kawin paksa pun nihil dengan mendapati nilai 0 dalam tabel di atas. 

Hanya indikator ucapan melecehkan yang mengarah pada jenis kelamin dan 



101 

 

Menyentuh bagian seksual saja yang didapatkan., bahwa terdapat indikator 

ini dalam adegan sinetron tersebut yang ditayangkan sebanyak dua dan empat 

kali. Persentase indikator kekerasan seksual ditampilkan dalam grafik  

dbawah ini. 

Gambar 3.5 Jenis Kekerasan Seksual Yang Sering Ditayangkan 
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Sumber: data diolah oleh peneliti (2014) 

 

Tampak pada grafik di atas, hanya indikator ucapan melecehkan 

yang mengarah pada jenis kelamin yang mendominasi pada persentase 

sebesar 50%. Ucapan melecehkan yang ditampilkan adalah saat pelaku 

mengucapkan kata-kata menghina si korban dengan menyebut jenis 

kelaminya. Misalnya, terdapat satu adegan dalam sinetron ini tersebut ketika 

bang Mamsky sebagai pelaku bertemu dengan Tristan Julio sebagai korban, 

dan Mualim dalam satu setting. Dalam adegan korban yng mengarah pada 

jenis kelamin. Dialog sebagai berikut: 

“Ini iuhat badannya aja perempuan. Tapi gaharnya kayak laki.” 
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Sementara itu indikator untuk kekerasaan seksual lainnya, sperti 

yang dilihat dalam grafik di atas bahwa sinetron ini tidak ditampilkan adegan 

yang mengarah pada jenis indikator Meraba bagian tubuh secara paksa, 

Memaksa hubungan seks, Kawin paksa. dengan persentase sebesar 0%. 

3.3.4 Kekerasan Finansial 

Mengenai kekerasan finansial didapati datanya sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Kekerasan Finansial 

No Kekerasan Fisik Frekuensi 

1 Mencuri uang 0 

2 Tidak memenuhi kebutuhan finansial korban 2 

3 Mengawasi pengeluaran uang sampe sekecil-

kecilnya 

1 

Total 3 

Sumber: data diolah oleh peneliti (2014) 

Dari jenis kekersan finansial diatas bahwa ditemuka yang paling 

sering ditayangkan adalah tidak memberi pemenuhan kebutuhan finansial 

korban dengan ditayangkan sebanyak dua kali. Sedangkan untuk indikator 

mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya didapatkan tayang 

sebanyak satu kali. Indikator kekerasan finansial ini di gambarkan saat 

seorang suami membatasi pengeluaran uang untuk berbelanja kebutuhan 

keluarga yang dimintakan oleh sang istri. Lalu kemudian untuk indikator 

mencuri uang, peneliti sama sekali tidak menemukan dalam sinetron ini. 

Persentase untuk jenis kekerasan finansial dapat dilihat dalam grafik 

dibawah ini : 
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Gambar 3.6 Jenis Kekerasan Finansial Yang Sering Ditayangkan 
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Sumber: data diolah oleh peneliti (2014) 

Dari gambar diatas dapat dilihat persentase indikator tidak memberi 

pemenuhan kebutuhan finansial korban mendapatkan jumlah 66%. Indikator 

ini menggambarkan ketika Mamsky yang mempunyai kewajiban untuk 

menafkahi kebutuhan keluarganya tidak memberikan hal tersebut, namun 

sang Mamsky menyimpannya nafkah tersebut kepada istri dan keluarganya. 

Misalnya seperti gambar dibawah ini: 

Untuk indikator jenis mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-

kecilnya, peneliti mendapatkan persentase sebanyak 34%. Mengawasi 

pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya terjadi ini terjadi saat sang istri 

meminta uang untuk berbelanja kebutuhan keluarga kepada suami, namun 

suami membatasi dengan memberikan uang yang sedikit dan bisa dikatakan 

tidak cukup untuk membeli sesuatu yang diperlukan tersebut. 

Sedangkan untuk indikator mencuri uang, peneliti tidak menemukan 

sama skali jenis kekerasan ini ditayangkan dalam sinetron Ganteng-Ganteng 

Srigala. 
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3.3.5 Kekerasan Spiritual 

Untuk jenis kekerasan spiritual peneliti mendapatkan datanya 

sebagai berikut : 

Tabel 3.8 Kekerasan Spiritual 

No Kekerasan Fisik Frekuensi 

1 Merendahkan keyakinan dan kepercayaan 

korban 

2 

2 Memaksa korban meyakini hal yang tidak 

diyakini 

4 

3 Memaksa korban mempraktek kepercayaan 

dan ritual 

0 

Total 6 

Sumber: data diolah oleh peneliti (2014) 

Untuk kekerasan spiritual dalam sinetron ini, peneliti juga tidak 

banyak menemukanya sama seperti jenis kekerasan seksual. Hanya indikator 

merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban yang ditemukan, 

ditampilkan dalam sinetron ini sebanyak dua kali. Jenis kekerasan spritual 

dengan indikator Memaksa korban meyakini hal yang tidak diyakini 

sebanyak empat kali. Sedangkan jenis indikator kekerasan spiritual lainya 

tidak ditampilkan dalam sinetron ini. Persentase untuk jenis kekerasan 

spirirtual dapat dilihat dalam grafik dibawah ini : 
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Gambar 3.7 Jenis Kekerasan Spiritual Yang Sering Ditayangkan 
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Sumber: Data diolah oleh peneliti (2014) 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat dari indikator merendahkan 

keyakinan dan kepercayaan korban mendapatkan persentase sebesar 33%. 

Jenis indikator ini ditampilkan dalam suatu adegan dimana  Mamsky, saat 

bekerja rumahnya dia lupa untuk masak air panas. Sedangkan untuk indikator 

lainnya sama sekali tidak ditayangkan dalam sinetron ini dengan 

menandatang kan persentase sejumlah 0%. 

 

3.3.6 Kekerasan Fungsional 

Analisis data untuk kekerasan fungsional adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.9 Kekerasan Fungsional 

No Kekerasan Fisik Frekuensi 

1 Memaksa melakukan sesuatu yang tidak 

sesuai keinginan 

6 

2 Menghambat aktifitas pekerjaan 1 

3 Memaksa kehadiran tanpa di kehendaki 4 

4 Membantu tanpa dikehendaki 5 

Total 14 

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2014) 
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Untuk jenis kekerasan fungsional yang sering ditayangkan adalah 

jenis indikator memakasa melaukan sesuatu yang tidak sesuai keinginan 

yakni sebanyak 6 kali. Terbanyak kedua adalah indikator membantu tanpa 

dikehendaki yang ditampilkan sebanyak 5 kali. Sedangkan memaksa 

kehadiran tanpa dikehendaki ditampilkan sebanyak  4 kali, dan untuk 

menghambat aktivitas pekerjaan sebanyak satu kali. Persentase untuk jenis 

kekerasan fungsional digambarkan dalam grafik dibawah ini : 

Gambar 3.8 Jenis Kekerasan Fungsional Yang Sering Ditayangkan 
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Sumber: data diolah oleh peneliti (2014) 

 

Seperti yang tampak pada grafik di atas, indikator memaksa 

melakukan sesuatu yang tidak sesuai keinginan persentase ditampilkan 

sebesar 43%. Pelaku kekerasan ini adalah seseorang yang mempunyai 

kekeuatan untuk mempengaruhi atas korban, seperti orang yang mengatur 

tindak tanduk anaknya sesuai keinginannya. Seperti diceritakan dalam suatu 

adegan, dimana orang tua dari harun memaksakan anaknya untk segera 
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menikah dengan perempuan pilihan orangtuanya, walaupun orang tuanya 

mengetahui bahwa Harun tidak menyukai perempuan pilihan orangtuanya 

tersebut. 

Selanjutnya adalah indikator membantu tanpa dikehendaki yang 

ditampilkan persentase sebanyak 36%. Jenis indiktor kekerasan ini 

dilakukakn saat pelaku memaksa untuk memberi pertolongan kepada korban, 

seperti tenaa ataupun uang dengan cara memaksa korban untuk menerimanya 

walaupun si korban tidak menginginkan untuk mendapatkan bantuan atau 

pertolongan tersebut.  

Jenis indikator lainnya, yakni memaksa kehadiran tanpa dikehendaki 

mendapat persentase sebesar 29%. Hal ini terjadi karena pelaku memaksakan 

kehendak untuk dapat bertemu korban, walaupun koban tidak menginginkan 

kehadiran si pelaku. Misal yang tampak pada gambar dibawah ini. 

Gambar dibawah menunjukan bahwa galang bersama ibunya Mamsky 

memaksa datang kerumah seorang kakek yang sakit. Namun si kakek tidak 

pernah merasa memanggil mereka untuk mengobati penyakit yang 

dideritanya. Lalu kemudian pelaku memaksa untuk mengobatinya walaupun 

ada perlawanan dari sang kakek. 

Edangkan menghambat aktivitas pekerjaan tertentu persentase 

ditayangkan sebanyak 7% karena jenis indikator ini tidak banyak ditemukan 

dalam sinetron Ganteng-Ganteng Srigala. 
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3.3.7 Kekerasan Relasional 

Analisis data untuk kekerasan relasional adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.10 Kekerasan Relasional 

No Kekerasan Fisik Frekuensi 

1 Menggunjing 2 

2 Mempermalukan 5 

3 Menyudutkan 2 

4 Melalaikan tanggung jawab 4 

5 Mengutamakan kepentingan sendiri 4 

Total 17 

Sumber: data diolah oleh peneliti (2014) 

Dari data diatas diketahui bahwa kekerasan relasional paling sering 

ditayangkan adalah kekerasan jenis mempermalukan. Biasanya indikator ini 

dilakukakn si pelaku kepada korban didepan kerumunan orang banyak atau 

orang-orang yang sedang berkumpul. Pelaku biasanya menghina status 

ekonomi korban, juga kekurangan fisik yang dimliki korban. Sementara itu, 

indikator melalaikan tanggung jawab dan mengutamakna kepentingan sendiri 

masing-masing ditayangkan sebanyak empat kali. Selain itu, kekerasan 

relasional seperti mngunjing menyudutkan ditampilkan sebanyak dua kali. 

Persentase tiap-tiap kekerasan relasional tanpak pada grafik dibwah ini: 
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Gambar 3.9 Jenis Kekerasan Relasional Yang Sering Ditayangkan 
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Sumber: data diolah oleh peneliti (2014) 

 

Tampak pada grafik diatas mempermalukan mendominasi dengan 

persentase sebesar 29%. Kekerasan jenis ini dilakukakn karena sang pelaku 

merasa dinya memiliki kelebihan dalam segala hal, seperti materi, kedudukan 

juga dalam hal fisik. Orang yang menjadi korban kekerasan ini biasanya 

orang-orang yang hidup dalam garis kemiskinan. Contohnya menceritakan 

mempermalukan Nayla dan Sisi dengan mengeluarkan perkatan yang 

menghina fisiknya seperti “gendut”.  

Melalaikan tanggung jawab ditampilkan dengan persentase 24%. 

Jenis kekerasan ini biasa dilakukan oleh pelaku yang ditugaskan mengeban 

amanah, namun dia menyalahgunakan. Dalam  sinetron ini ditampilkan 

karakter Papsky yang menjabat sebagai kepala rumah tangga, ditugaskan 

untuk menasehati anak-anaknya. Namun dia melalaikan tanggung jawab 

sebagai kepala rumah tangga.  
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Selanjunya adalah mengutamakan kepentingan sediri dengan 

persentase sebanyak 24%. Berikunya adalah menyudutkan teman ataua 

saudara dan mengunjing teman atau saudar yang ditampilkan masing-masing 

sebanyak 12%. 

 


