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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

2.1 Televisi Sebagai Komunikasi Massa 

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari seseorang 

(komunikator) kepada orang lain (komunikan). Komunikasi dapat dilakukan secara 

verbal maupun nonverbal. Komunikasi secara verbal yang dimaksud ialah 

komunikasi menggunakan kata-kata melalui lisan ataupun tulisan. Komunikasi 

verbal melalui lisan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak. Sebagai contoh 

komunikasi secara langsung yakni dengan cara bertatap muka antara komunikator 

dengan komunikan. Sedangkan untuk komunikasi secara tidak langsung yaitu  

komunikasi melalui sebuah media seperti melalui telepon genggam. Komunikasi 

nonverbal ialah komunikasi tanpa kata-kata dengan kata lain komunikasi ini 

melalui bahasa isyarat, gesture tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara. 

Proses komunikasi dapat terjadi jika di dalamnya terdapat lima unsur yakni 

komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek (Ngalimun, 2017: 22). Dengan 

kata lain komunikator akan membentuk sebuah pesan yang akan disampaikan 

kepada komunikan melalui suatu saluran atau media sehingga menimbulkan efek. 

Dalam proses komunikasi, salah satu unsur penting yaitu pesan karena pesan dapat 

tersampaikan jika komunikator menggunakan media yang tepat, kata-kata yang 

dapat dimengerti dan jelas. Tentu hal ini akan mempermudah komunikan untuk 

memahami pesan apa yang disampaikan. 
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Saluran atau media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan sebuah 

pesan dapat melalui media massa. Komunikasi melalui media massa disebut juga 

sebagai komunikasi massa. Menurut Rakhmat, komunikasi massa merupakan pesan 

yang dikomunikasikan melalui media massa kepada khalayak dengan jumlah besar. 

Media massa memiliki berbagai macam bentuk diantaranya surat kabar, majalah, 

radio, film, internet, dan televisi (Ardianto, 2017: 3). Berdasarkan Agee, et. al, 

televisi ialah salah satu media komunikasi yang memiliki pengaruh paling besar 

diantara media komunikasi yang lain pada kehidupan masyarakat. 99% orang 

Amerika memiliki televisi dirumahnya. Tayangan televisi itu berisi hiburan, berita, 

dan iklan. Waktu yang diluangkan untuk menonton televisi yakni sekitar tujuh jam 

sehari (Ardianto, 2017: 134). 

Televisi memiliki karakteristik yang berbeda dengan media massa lainnya 

karena menawarkan informasi, hiburan, dan edukasi berbasis audio visual serta 

memiliki jangkauan yang sangat luas dan tentu dapat diakses di berbagai kalangan. 

Berikut karakteristik dari tayangan televisi :  

1) Audiovisual 

 Televisi sebagai media massa memiliki kelebihan, yaitu dapat 

didengar dan dilihat (audiovisual). Jadi, apabila pendengar siaran 

radio hanya mendengar kata-kata, musik dan efek suara, sedangkan 

berbeda dengan penonton televisi dapat melihat gambar yang 

bergerak. Namun demikian, tidak berarti gambar lebih penting dari 

kata-kata artinya keduanya harus memiliki kesesuaian yang saling 

berkaitan. 
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2) Berpikir dalam Gambar 

 Ada dua tahap yang dilakukan dalam proses berpikir dalam gambar. 

Pertama, ialah visualisasi (visualization), yakni menerjemahkan kata-

kata yang mengandung gagasan menjadi sbuah gambar. Dalam proses 

visualisasi, koordinator acara akan mengarahkan objek-objek tertentu 

dan menyajikannya sebagai sebuah gambar yang jelas sehingga 

mengandung suatu makna seperti manusia, benda, kegiatan dan lain 

sebagainya. 

     Tahap kedua dari proses berpikir dalam gambar ialah 

penggambaran (picturization), yakni kegiatan merangkai gambar-

gambar menjadi sedemikian rupa, sehingga memiliki keterkaitan dan 

mengandung makna tertentu. Dalam proses penggambaran ada 

berbagai macam gerakan kamera yang akan menghasilkan gambar 

sangat besar (big close-up), gambar diambil dari jarak dekat (close 

up), dan lain-lain. Perpindahan dari gambar ke gambar lainnya dapat 

diambil secara menyamping (panning), dari atas ke bawah atau 

sebaliknya (tilting), dan sebagainya. Hal ini lebih kepada teknik 

pengambilan gambar dengan kamera yang nantinya akan 

menghasilkan suatu makna. 

3) Pengoperasian Lebih Kompleks 

Berbeda jika dibandingkan dengan radio siaran, pengoperasian 

televisi siaran justru lebih kompleks. Untuk dapat menayangkan 

sebuah acara siaran di studio yang dibawakan oleh dua orang pembaca 
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berita membutuhkan sepuluh orang yakni terdiri dari produser, 

pengarah acara, pengarah teknik, pengarah studio, pemadu gambar, 

dua atau tiga juru kamera, juru video, juru audio, juru rias, juru suara, 

dan sebagainya. Lain halnya untuk acara drama musik yang lokasinya 

di luar studio, akan membutuhkan kerabat kerja televisi (crew) lebih 

banyak lagi. Selain itu peralatan yang akan digunakan lebih banyak 

dan pengoperasiannya lebih rumit sehingga harus dilakukan oleh 

orang yang terampil dan terlatih. Dengan demikian media televisi 

lebih mahal dalam proses produksinya dibandingkan dengan surat 

kabar, majalah, dan radio siaran (Ardianto, 2017: 137-140). 

Selain itu televisi memiliki fungsi sebagai sarana informasi, edukasi, hiburan 

dan fungsi untuk mempengaruhi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Wulandari 

(2009) yakni mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi UNPAD, yang menyatakan 

bahwa pada umumnya tujuan utama khalayak menonton televisi ialah untuk 

mencari hiburan kemudian mencari informasi. Akan tetapi pada media televisi 

fungsi menghibur ialah yang menjadi dominan di masyarakat. Setiap tayangan 

televisi memiliki konten program acara yang berbeda-beda sesuai dengan jenis 

program, dan segmentasi acara. Konten yang dimaksud ialah isi pesan yang 

disesuaikan dengan jenis program acara yang akan disajikan seperti program 

informasi, hiburan, dan edukasi (Ardianto, 2017: 137). 
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2.2 Pesan Komunikasi Massa dalam Televisi 

Komunikasi dalam kehidupan manusia terasa sangat penting, karena dengan 

komunikasi dapat menghubungkan segala bentuk ide yang akan disampaikan 

seseorang. Dalam setiap melakukan proses komunikasi salah satu unsur penting di 

dalamnya ialah pesan, karena pesan dapat disampaikan melalui media yang tepat, 

bahasa yang dimengerti, kata-kata yang sederhana dan sesuai dengan maksud yang 

dituju, serta tujuan pesan yang akan disampaikan dengan mudah dapat dicerna oleh 

komunikan. 

Pesan merupakan keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. 

Pesan yang disampaikan bertujuan untuk mempengaruhi serta mengubah sikap dan 

perilaku komunikan. Pesan dapat diperoleh dari berbagai segi, namun inti pesan 

yang disampaikan oleh komunikator akan mengarah pada tujuan akhir komunikasi. 

Selain itu penyampaian pesan dapat dilakukan melalui tatap muka, lisan, 

menggunakan media atau saluran, dan langsung (Widjaja, 2000).  

Pesan dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang dihadirkan dalam bentuk 

lambang-lambang atau simbol-simbol yang mempunyai arti. Menurut Siahaan 

(1991: 62) pesan memiliki tiga unsur yakni, 1) kode pesan, merupakan deretan 

simbol-simbol yang disusun sedemikian rupa sehingga bermakna bagi orang lain; 

2) Isi pesan, merupakan bahan atau materi yang akan disampaikan oleh 

komunikator untuk mengkomunikasikan apa yang dimaksud; 3) wujud pesan, 

merupakan simbol verbal maupun nonverbal yang membungkus inti pesan itu 
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sendiri, sehingga komunikator dapat memberi wujud nyata agar komunikan tertarik 

akan isi pesan didalamnya. 

Selain itu pesan memiliki tiga komponen diantaranya; makna, simbol yang 

digunakan untuk menyampaikan makna, dan bentuk pesan. Simbol terpenting 

dalam suatu pesan ialah secara verbal yakni kata-kata (bahasa) yang dapat 

menggambarkan suatu objek (benda), perasaan, dan gagasan, baik dari ucapan 

seperti percakapan, wawancara, dan lain sebagainya. Pesan juga dapat dinyatakan 

secara nonverbal, seperti melalui tindakan atau isyarat anggota tubuh (tatapan 

muka, anggukan kepala, senyuman, dan lain sebagainya). Pesan dalam media massa 

televisi bersifat satu arah dan dapat disebarkan kepada khalayak secara luas. 

Adapun bentuk-bentuk pesan menurut Widjaja (2000) diantaranya adalah: 

1) Informatif 

Memberikan keterangan fakta kepada komunikan dan kemudian akan 

diambil kesimpulannya sendiri. Dalam situasi tertentu pesan informatif 

lebih berhasil dibandingkan dengan pesan persuasif. 

2) Persuasif 

Berisi bujukan yang dapat membangkitkan pengertian dan kesadaran 

manusia bahwa apa yang disampaikan akan diterima dan memberikan 

perubahan sikap atas kehendaknya sendiri bukan karena paksaan. 

3) Koersif 

Menyampaikan pesan yang bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-

sanksi yang akan menimbulkan penekanan batin  dan ketakutan di kalangan 
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publik. Koersif dapat berbentuk suatu perintah, instruksi, dan lain 

sebagainya. 

Televisi memiliki jumlah audiens yang sangat besar dikarenakan informasi 

atau berita-berita yang disampaikan lebih singkat, jelas dan sistematis, sehingga 

pemirsa tidak perlu lagi mempelajari isi pesan dalam menangkap siaran televisi. 

Konsep dasar media massa sebagai penyebaran informasi dan pesan sangat efektif 

untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku komunikasi karena media massa 

terutama televisi dapat diterima oleh komunikan yang relatif banyak (Effendy, 

2000). Media massa televisi merupakan alat-alat dalam komunikasi yang dapat 

menyebarkan pesan secara cepat, serentak kepada audiens yang luas dan heterogen. 

Media massa televisi memiliki kelebihan dibanding dengan jenis komunikasi lain 

yaitu dapat mengatasi hambatan ruang dan waktu. Selain itu, mampu menyebarkan 

pesan dengan seketika pada waktu yang tak terbatas (Nurudin, 2007). 

Media massa televisi merupakan salah satu media yang populer di kalangan 

masyarakat karena memiliki karakteristik yang berbeda dari segi penyampaian 

pesannya diantara media massa yang lain. Kelebihan media massa televisi yakni 

pesan yang dapat disajikan secara audio maupun visual, dalam arti pesan yang 

disampaikan media televisi mampu dilihat dan didengar secara bersamaan oleh 

khalayaknya. Namun dari kelebihan tersebut, hal ini mampu menimbulkan suatu 

masalah karena banyak orang yang akan membangun sebuah stasiun televisi. Tentu 

akan berdampak di dalam dunia pertelevisian antara pihak pengelola televisi yang 

satu dengan yang lainnya, karena akan memunculkan suatu persaingan bagaimana 

masing-masing pihak pengelola televisi mampu menyajikan konten yang menarik 
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dan diminati oleh khalayak banyak. Bahkan konten yang disajikan cenderung 

melenceng dari fungsi dan etika dalam penyiaran pertelevisian di Indonesia. Hal 

seperti ini sangat memungkinkan untuk merubah pemikiran pihak pengelola televisi 

untuk menyajikan konten acara yang berkualitas dan berbobot. Secara tidak 

langsung salah satu unsur yang kerap menjadi konten utama yang dikemas dalam 

bentuk tayangan hiburan yakni kekerasan. Unsur-unsur kekerasan dalam tayangan 

tesebut dapat ditampilkan dalam bentuk perkataan maupun secara fisik. 

Salah satu tayangan hiburan televisi yang mengalami perkembangan pesat 

di Indonesia ialah tayangan Reality Show. Tayangan ini memiliki konsep yang 

sederhana, yaitu memotret kehidupan orang awam (bukan selebritis) kemudian 

disiarkan dan ditonton oleh khalayak banyak. Namun tayangan Reality Show di 

Indonesia sebagian besar ingin berlomba-lomba untuk menarik perhatian 

khalayaknya agar mendapatkan penonton dengan jumlah yang banyak sehingga 

pihak pengelola televisi akan mencari konten yang menarik dan terkini. Tak sedikit 

tayangan Reality Show yang mendapatkan sanksi administratif berupa surat tertulis 

dari KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), namun tayangan tersebut tetap berjalan dan 

kerap bermunculan di layar kaca. Hal yang menyebabkan tayangan ini kerap ditegur 

oleh KPI, karena terkait konten yang berisi pesan-pesan pengungkapan aib 

seseorang, perkataan kotor, hingga terjadinya kekerasan. Pada akhirnya konsep 

pesan yang disajikan dalam televisi khususnya di Indonesia, terkadang melenceng 

dari pedoman penyiaran yang telah ditentukan. 
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2.3 Kekerasan dalam Tayangan Reality Show  

Sophie Jehel dalam buku Etika Komunikasi, Manipulasi Media, Kekerasan dan 

Pornografi (Haryatmoko, 2007: 124) memberikan penjelasan tentang hasil studi 

kekerasan dalam media televisi di Amerika Serikat oleh American Psychological 

Association, terdapat tiga kesimpulan yang perlu mendapat perhatian serius: 

pertama, menyajikan tayangan kekerasan dapat meningkatkan perilaku agresif; 

kedua, menyajikan secara berulang tayangan kekerasan dapat menyebabkan 

ketidakpekaan seseorang terhadap kekerasan dan penderitaan korban; ketiga, 

tayangan kekerasan dapat meningkatkan rasa takut sehingga akan menciptakan 

pandangan dalam diri seseorang, betapa berbahayanya dunia. 

Sunarto (2009) dalam bukunya yang berjudul “Televisi, Kekerasan dan 

Perempuan” menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan, antara lain: 

1)  Fisik  

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku 

kepada korban dengan cara menampar, memukul, menendang, 

melempar barang ke tubuh seseorang, mencekik, melukai dengan 

tangan kosong atau senjata, menyiksa, menganiaya, hingga membunuh 

dan lain sebagainya. 

2) Psikologis  

Kekerasan psikologis terjadi dalam bentuk pengurangan kemampuan 

mental atau otak yang disebabkan oleh perlakuan-perlakuan yang 

mengekang atau menindas seperti mengintimidasi seseorang. 
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3) Seksual  

Melakukan suatu tindakan yang mengarah pada ajakan seksual seperti 

meraba, mencium, menyentuh, atau melakukan tindakan-tindakan lain 

yang tidak dikehendaki oleh korban, kawin paksa, ucapan-ucapan yang 

merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek seks 

korban. 

Bentuk kekerasan yang ditayangkan di pertelevisian Indonesia umumnya lebih 

kepada kekerasan secara fisik dan psikologis walaupun terdapat badan atau 

lembaga yang mengawasi acara pertelevisian, tetapi unsur kekerasan yang 

terkandung didalamnya relatif banyak baik secara fisik maupun psikis pada acara-

acara hiburan maupun drama sinetron.  

Di Indonesia terdapat suatu lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah 

untuk mengawasi penyiaran televisi dan berfungsi untuk mengatur tata cara 

penyiaran. Lembaga ini bernama Komisi Penyiaran Indonesia atau dapat disingkat 

KPI. Lembaga KPI mengeluarkan P3SPS yakni Pedoman Perilaku Penyiaran dan 

Standar Program Siaran yang didalamnya terdapat aturan mengenai kekerasan di 

dalam tayangan televisi. Dalam pengawasan televisi swasta di Indonesia selain 

lembaga KPI, adapula lembaga yang turut memantau perkembangan pertelevisian. 

Lembaga ini bernama “Remotivi”.  

Remotivi merupakan salah satu lembaga studi dan pemantauan media yang 

mengembangkan salah satu aplikasi untuk mengadukan tayangan televisi lewat 

ponsel pintar yang benama “Rapotivi”. Sejak 21 Februari 2015 Rapotivi telah 
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menerima 1.177 aduan dan 2.810 pengguna data terverifikasi. Dari berbagai jenis 

pelanggaran, pelanggaran yang paling banyak dikeluhkan oleh pengguna Rapotivi 

antara lain Pelanggaran Privasi, Pelanggaran Kekerasan, dan Eksploitasi Media 

yang dilakukan oleh Pemilik. Dari total aduan yang masuk ke Rapotivi, TRANSTV 

menjadi stasiun televisi yang paling banyak diadukan oleh pengguna Rapotivi 

sebanyak 198 aduan (Data Rapotivi pada bulan Februari 2015-2016 dalam channel 

Remotivi situs online Youtube).   

Data aduan Rapotivi pada Februari 2015-Februari 2016 yakni Pelanggaran 

Kekerasan sebanyak 23%, Pelanggaran Privasi sebanyak 19%, Pelanggaran Politik 

sebanyak 14%, Malpraktik Jurnalisme sebanyak 10%, Lain-lain sebanyak 10%, 

Klasifikasi Tayangan sebanyak 8%, Pelecehan sebanyak 6%, Pelanggaran 

Kesusilaan sebanyak 7%, dan Eksploitasi Seksual sebanyak 3% (Data Rapotivi 

pada bulan Februari 2015-2016 dalam channel Remotivi situs online Youtube).   

Dari data Rapotivi terkait aduan terhadap tayangan di televisi, aduan terbanyak 

yakni terkait pelanggaran kekerasan. Di Indonesia kecenderungan kekerasan verbal 

di televisi kerap ditemukan pada program sinetron seri, komedi, talkshow, dan 

reality show (Riyanto, 2013: 96). Seperti halnya dalam penelitian ini, peneliti ingin 

mengetahui kekerasan verbal dan nonverbal pada tayangan Reality Show “Rumah 

Uya”. Tayangan Reality Show dapat memberikan gambaran terkait tayangan 

kekerasan karena mampu meningkatkan perilaku agresif para penontonnya dilihat 

dari banyaknya adegan yang tidak sesuai dengan etika penyiaran sebagaimana 

dituangkan dalam pedoman dan peraturan oleh KPI. 
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Menurut Farida dalam skripsi “Studi Fenomenologis: Kekerasan kata-kata 

(Verbal abuse)” pada Remaja, kekerasan kata-kata merupakan kekerasan melalui 

ucapan dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan bersifat menghina, 

memarahi, menakuti, memaki, dan membentak. Contoh kekerasan kata-kata dalam 

televisi seperti, mengatai orang lain dengan kata “bodoh”, memanggil nama 

seseorang dengan nama hewan, mencaci maki, dan marah-marah (Farida, 2010). 

Selain itu menurut Riyanto, dalam kepustakaan komunikasi kekerasan verbal dapat 

diartikan sebagai bentuk kekerasan yang halus dan dilakukan menggunakan kata-

kata kasar, jorok, dan menghina (Riyanto, 2013: 95).    

Namun, di dalam aturan Standar Program Siaran (SPS) KPI Tahun 2012 Pasal 

24 Ayat (1) dinyatakan; “bahwa program siaran dilarang menampilkan ungkapan 

kasar dan makian, baik verbal maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan 

menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna 

jorok/mesum/cabul/vulgar, dan/ atau menghina agama dan Tuhan. Di Ayat (2) 

kembali ditegaskan, kata-kata kasar dan makian  tersebut mencakup dalam bahasa 

Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing” (Riyanto, 2013: 95). 

 

Terdapat berbagai bentuk Kekerasan Verbal (Tower, 2005), yaitu :  

1) Membentak, yakni memarahi dengan intonasi yang tinggi, antara lain:  

a) Menghardik, ialah mengeluarkan perkataan yang tidak sopan secara 

kasar. 

b) Menghakimi, ialah mengadili seseorang dan bertindak sebagai 

hakim. 

c) Mengumpat, ialah mengeluarkan perkataan yang kotor.  
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2) Memaki, yaitu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, dan keji dalam 

meluapkan kemarahan serta kejengkelan seseorang, antara lain:  

a) Mencela, ialah mengkritik serta menghina seseorang secara terang-

terangan.  

b) Menyembur, ialah mengeluarkan kata-kata secara spontan dari 

dalam mulut. 

c) Menyumpahi, ialah menyatakan sesuatu dengan sumpah melalui 

kata-kata kotor. 

3) Memberi julukan negatif atau melabel, yaitu memberi tanda atau nama 

dalam bentuk kata-kata agar mudah teridentifikasi, antara lain:  

a) Mengklasifikasi, ialah mengelompokkan sesuatu berdasarkan 

kelasnya.  

4) Mengucilkan dan melecehkan kemampuan seseorang, yaitu membuat 

seseorang menjadi rendah di mata orang lain, antara lain:  

a) Mengabaikan, ialah tidak memperdulikan keberadaan seseorang. 

b) Menyingkirkan, ialah menjauhkan seseorang untuk sementara 

waktu. 

c) Menyepelekan, ialah memandang remeh atau tidak penting 

seseorang. 

d) Meringankan, ialah mengganggap ringan kemampuan seseorang. 

e) Menggampangkan, ialah memudahkan sesuatu dan tidak menuntut 

banyak hal. 

f) Menistakan, ialah melakukan penghinaan derajat seseorang. 
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Bentuk kekerasan verbal yang paling berpotensi untuk menimbulkan konflik 

ialah mengumpat dengan kata-kata kotor karena di dalam pertelevisian di Indonesia 

sendiri kerap kali menampilkan konten kekerasan verbal. Selain itu, acara televisi di 

Indonesia yang mengandung kekerasan verbal cenderung memberikan julukan 

negatif dalam isi acaranya. 

Kekerasan fisik atau yang disebut sebagai kekerasan nonverbal ialah kekerasan 

melalui kontak fisik dari seseorang kepada orang lain, yang akan menyakiti 

seseorang hingga bersifat pada pengerusakan fisik seseorang. Seperti contoh,  

perilaku membunuh, menusuk, menyeterum, menarik telinga atau rambut, menusuk, 

membuat tersedak, menampar, mendorong, melempar, meninju, dan memukul. 

Perilaku tersebut akan membuat korban merasakan sakit dan berdampak negatif. 

Akan tetapi, kekerasan fisik timbul karena adanya kebencian, ketidaksenangan, atau 

timbul karena rasa marah terhadap orang yang mengalami kekerasan fisik tersebut. 

Namun, tidak jarang korban kekerasan fisik hanyalah sebagai pelampiasan semata 

karena merasa emosi dan marah. Maka dari itu, jika kekerasan fisik telah menjadi 

budaya di masyarakat, maka caras seperti ini dianggap sebagai cara yang paling 

efektif untuk menyelesaikan suatu masalah (Riyanto, 2013: 94). 
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2.4 Struktur Kategori dan Indikator 

Roger D. Wimmer dan Joseph R. Domminick (2000:149) menjelaskan bahwa 

poin terpenting dalam analisis isi ialah struktur kategorisasi yang digunakan untuk 

menjelaskan isi suatu media. Penentuan kategori yang tepat akan memperjelas topik 

penelitian. Kategorisasi dalam analisis isi berfungsi untuk mempermudah selama 

proses analisis data. Berdasarkan penelitian ini kategorisasi mencakup semua 

adegan dan dialog yang mengandung Kekerasan Verbal dan Nonverbal dalam 

setiap episode yang akan diterapkan ke dalam coding sheet lalu dianalisis. 

Tabel 2.1 Tabel Struktur Kategori dan Indikator 

Kategori Sub Kategori Indikator 
Indikator Kategori 

 

 

 

Kekerasan 

Verbal 

Menghina 

- Merendahkan 

atau 

memandang 

rendah 

seseorang 

Sebuah shot dikatakan 

mengandung kekerasan verbal 

menghina jika di dalamnya terdapat 

ucapan  yang mengomentari fisik 

seseorang seperti contohnya (hitam, 

pesek, gendut, gembrot, buncit, 

budek, tuli, congek, kerempeng, 

ceking, kribo, botak, tonggos, 

buluk, bantet, pendek, jelek, sok 
kegantengan, sok cantik) atau 

ucapan yang mengomentari 

kecerdasan seseorang seperti 

contohnya (bego, bodoh, goblok, 

oon, konyol, dongo, bloon, lemot, 

autis, tolol, lelet, sinting, idiot, gila, 

sarap). 

Mengumpat 

- Kata-kata 
yang keji atau 

kotor 

- Kata-kata 

yang 

mengutuk 

atau memaki 

seseorang 

Sebuah shot dikatakan 
mengandung kekerasan verbal 

mengumpat jika di dalamnya 

terdapat ucapan kata-kata yang 

kasar seperti (babi, anjing, monyet, 

buaya, kebo, wedus, kampret, 

bajingan, bangsat, asu, brengsek, 

keparat) atau ucapan kata-kata yang 

tidak sopan seperti (lebay, banci, 

ndeso, matre, pengecut, jablay, 

playboy, playgirl, murahan, 

pelakor, setan, gembel, ganjen, 

bejat, kegatelan). 

Lanjutan Tabel 
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Kategori Sub Kategori Indikator 
Indikator Kategori 

 Mengancam 

- Menyatakan 

niat atau 

rencana untuk 

mencelakakan 

pihak lain 

- Memberikan 

peringatan 

mengenai 

malapetaka 
yang akan 

terjadi 

Sebuah shot dikatakan 

mengandung kekerasan verbal 

mengancam jika di dalamnya 

terdapat ucapan yang menyatakan 

niat atau rencana mencelakakan 

pihak lain seperti (gue tabok lu, gue 

pukul lo,  gue bunuh lo) atau ucapan 

yang memberikan peringatan 

mengenai malapetaka yang akan 
terjadi seperti (awas lo ya, sini lo 

gue gak takut, gue tunggu di luar lo, 

siap-siap aja lo). 

Kekerasan 

Nonverbal 

Memukul 

- Mengenakan 

suatu benda 

yang keras 

untuk 

meninju 

seseorang 
 

Sebuah shot dikatakan 

mengandung kekerasan nonverbal 

memukul seseorang menggunakan 

benda jika di dalamnya terdapat 

tindakan seperti (memukul tubuh 

seseorang dengan sebuah benda 
hingga tampak memar dan luka 

ataupun tidak, secara sengaja). 

Mendorong 

- Melakukan 

kekerasan 

dengan cara 

menolak dari 

bagian 

belakang atau 
bagian depan 

tubuh 

seseorang 

Sebuah shot dikatakan 

mengandung kekerasan nonverbal 

mendorong jika di dalamnya 

terdapat tindakan menolak bagian 

depan tubuh seseorang atau 

tindakan menolak bagian belakang 
tubuh seseorang hingga terjatuh 

ataupun tidak secara sengaja. 

Melempar 

- Melontarkan 

sesuatu ke 

seseorang 

Sebuah shot dikatakan 

mengandung kekerasan nonverbal 

melempar jika di dalamnya terdapat 

tindakan kekerasan seperti 

(melontarkan suatu benda secara 

sengaja kepada seseorang hingga 
tampak memar dan luka ataupun 

tidak). 

Sumber: diolah oleh peneliti 
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2.5   Teori Logika Pesan 

Barbara O’Keefe memiliki sebuah istilah yakni “logika dalam merancang 

pesan” (message design logic) yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses 

berpikir yang akan terjadi sehingga dapat memunculkan sebuah pesan. Tesis yang 

diajukan oleh Barbara menyatakan bahwa manusia akan berpikir secara berbeda 

mengenai bagaimana cara suatu membuat pesan dan berkomunikasi, selain itu 

manusia menggunakan logika yang berbeda-beda untuk dapat memutuskan apa yang 

akan dikatakan kepada orang lain.   

Barbara O’Keefe mengemukakan tiga logika dalam merancang pesan dimulai 

dari yang tidak terpusat pada orang (least person-centered) hingga yang sangat 

terpusat (most person-centered). 

1) Logika ekspresif (expressive logic), yaitu logika yang memandang 

komunikasi sebagai suatu cara untuk mengekspresikan diri dalam 

menyatakan perasaan dan pikiran sehingga dapat memunculkan 

feedback atau timbal balik antara komunikator dan komunikan.  

2) Logika konvensional (conventional logic), yaitu logika yang melihat 

komunikasi sebagai alat untuk mengekspresikan diri baik secara 

perkataan maupun perlakuan. Logika ini bertujuan untuk merancang 

sebuah pesan yang sopan, pantas, dan sesuai dengan norma yang 

berlaku. 
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3) Logika retorika (rhetoric logic), yaitu logika yang memandang 

komunikasi ialah sebuah proses negosiasi untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Seperti contohnya, mempersuasi, menyatakan kehendak, dan 

berkomunikasi secara sopan sesuai dengan aturan yang ada. 

Menurut O’Keefe pada situasi tertentu, pesan akan cenderung sama, tetapi pada 

situasi lain, pesan akan menjadi berbeda. Ketika seseorang memiliki sebuah tujuan 

komunikasi yang berbeda dengan orang lain, maka di dalam proses merancang 

sebuah pesan akan menimbulkan ‘keragaman pesan’. Semakin banyak tujuan 

komunikasi yang ingin dicapai maka potensi terjadinya konflik akan semakin besar, 

karena persepsi antara komunikator dengan komunikan berbeda (Morrisan, 2014: 

185-187). 

 

2.6 Definisi Konseptual 

Konseptualisasi dapat digunakan dengan membuat definisi atau konsep yang 

dapat dimengerti agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak menimbulkan banyak 

pemahaman antara satu orang ke orang lainnya karena perbedaan arti yang dimaksud 

(Eriyanto, 2011: 176-177). Konsep dalam penelitian ini diantaranya ialah: 

1) Kekerasan Verbal 

kekerasan kata-kata merupakan kekerasan melalui ucapan dengan 

menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan bersifat menghina, 

memarahi, menakuti, memaki, dan membentak (Farida, 2010). Berikut 
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pengertian masing-masing sub kategori kekerasan verbal menurut website 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.web.id) dalam penelitian ini yakni: 

a) Menghina 

Merendahkan; memandang rendah (hina, tidak penting); 

Memburukkan nama baik orang; menyinggung perasaan orang (seperti 

memaki-maki, menistakan). 

b) Mengumpat 

Mengeluarkan umpat(an); memburuk-burukkan orang; mengeluarkan 

kata-kata keji (kotor) karena marah (jengkel, kecewa, dan sebagainya). 

c) Mengancam 

Menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang 

merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain; 

Memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka 

yang bakal terjadi. 

 

2) Kekerasan Nonverbal 

Kekerasan nonverbal yaitu kekerasan yang dilakukan secara fisik yang 

bertujuan untuk menyakiti atau melukai orang lain. Kekerasan nonverbal 

dalam tayangan televisi kerap kali dilakukan secara spontan oleh objek 

siaran dalam sebuah tayangan acara di televisi. Hal ini pun dilakukan 

seseorang karena merasa emosi, dan meluapkannya melalui tindakan 

kekerasan secara fisik. Seperti mendorong tubuh orang lain, menendang, 

memukul, dan lainnya (Riyanto, 2013: 94).  
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Berikut pengertian masing-masing sub kategori kekerasan nonverbal 

menurut website Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.web.id) dalam 

penelitian ini yakni: 

a) Memukul

Mengenakan suatu benda yang keras atau berat dengan kekuatan (untuk

mengetuk, memalu, meninju, menokok, menempa, dan sebagainya).

b) Mendorong

Menolak dari bagian belakang atau bagian depan; menyorong.

c) Melempar

Membuang jauh-jauh; Melontari dengan sesuatu.


