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Televisi sebagai media dari komunikasi mempunyai fungsi sebagai penghibur, hiburan yang kita 

dapat kita nikmati ditelevisi adalah sinetron. Televisi swasta diindonesia mengambil salah satu 

bentuk hiburan untuk keluarga adalah tayangan sinetron. Sinetron sekarang ini sudah sangat 

beragam sekali bentuknya, mulai dari sinetron yang menggambarkan kisah anak-anak, sampai 

sinetron yang seringkali menggambarkan tindakan kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah 

tangga. Seringkali tayangan sinetron yang menggambarkan tentang kekerasan menjadi 

perdebatan di kalangan masyarakat yang menontonnya. Apalagi tayangan kekerasan tersebut 

adalah kekerasan yang terjadi dalam keluarga (Rumah Tangga). Karena ini bisa saja berdampak 

positif atau bahkan berdampak negatif terhadap yang menontonnya. 

Penelitian ini dilakukan di Komplek Taman Cimuncang Indah RT.06 RW.015 Kel. Cimuncang 

Kec. Serang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai persepsi ibu 

rumah tangga tentang kekerasan dalam rumah tangga pada sinetron Jangan Berhenti Mencintaiku 

di SCTV. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi ibu rumah tangga 

Komplek Taman Cimuncang Indah RT.06/015 Kel.Cimuncang Kab.Serang tentang kekerasan 

dalam rumah tangga pada Sinetron Jangan Berhenti Mencintaiku di SCTV. 

Tipe penelitian yang digunakan adalah Deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif. Dalam 

penelitian ini menggunakan total sampling yaitu sebanyak 50 orang Ibu Rumah Tangga yang 

menjadi responden dimana jumlah tersebut diperoleh dari hasil angket prasurvei dengan kriteria 

ibu rumah tangga yang menonton tayangan sinetron ditelevisi dan juga menonton sinetron jangan 

berhenti mencintaiku di SCTV. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan Kuesioner 

(angket) berguna untuk memperoleh data primer tentang persepsi ibu rumah tangga tentang 

kekerasan dalam rumah tangga pada sinetron Jangan Berhenti mencintaiku di SCTV, dan 

dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data dengan cara melihat dari 

berbagai literatur yang dibutuhkan yang berhubungan dengan obyek maupun subyek penelitian, 

terutama mengenai deskripsi wilayah penelitian. Sedangkan teknik analisa datanya menggunakan 

analisis data statistik deskriptif, pada dasarnya adalah upaya untuk menyederhanakan data 

menjadi satu sajian yang lebih mudah dipahami oleh orang lain.  

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa persepsi ibu rumah tangga tentang sinetron jangan 

berhenti mencintaiku adalah sebagai berikut: Penilaian Tentang kualitas Sinetron Jangan 

Berhenti Mencintaiku di SCTV dinilai dari penilaian tentang isi cerita (-), tema dinilai (-), akting 

dinilai (-), gaya bertutur bahasa (dialog) (-), pengambilan gambar (Shooting) dinilai (+), tata 

busana (-), Setting (suasana,keadaan) dinilai (+), kesesuaian jam tayang dinilai (+). Pendapat 

Tentang Kandungan Pesan Yang Terdapat Pada Sinetron Jangan Berhenti Mencintaiku di SCTV, 

kandungan pesan moral atau norma (+), kandungan pesan pengetahuan dan pendidikan (-), 

kandungan pesan budaya sosial (+), kandungan pesan human interest (kemanusiaan) (+), 

kandungan pesan religi (-). Penilaian tentang perasaan (afeksi) responden (+). Dari hasil 



penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sinetron jangan berhenti mencintaiku dipersepsi 

positif atau disukai oleh ibu rumah tangga Komplek Taman Cimuncang Indah RT.06 / 015 Kel. 

Cimuncang Kab. Serang. Walaupun unsur sinetron dinilai kurang tetapi pada kandungan pesan 

dinilai banyak pesan yang terkandung didalamnya baik itu pesan moral atau norma, budaya 

sosial dan kemanusiaan. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan Dari kesemuanya tersebut dapat dilihat 

bahwa sinetron jangan berhenti mencintaiku dipersepsi positif oleh ibu rumah tangga komplek 

taman cimuncang indah RT.06 RW.015 serang dengan nilai rata-rata (Mean) 2,56, dari nilai rata-

rata tersebut penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa sinetron jangan berhenti mencintaiku di 

SCTV, mengenai penilaian kualitas sinetron, pendapat kandungan pesan pada sinetron dan 

perasaan (afektif) responden, adalah cukup baik dan disukai hanya perlu adanya perbaikan dalam 

hal unsur-unsur yang terdapat dalam sinetron dan memasukkan pesan pendidikan dan 

pengetahuan. Maka dari itu sebagai rekomendasi dalam pembuatan sinetron atau film maupun 

tayangan yang lain hendaknya para praktisi atau pengamat tidak hanya menomor satukan 

pembuatan sinetron sebagai bisnis semata atau profit oriented, namun terlebih dahulu 

memperhatikan isi cerita, tema, dan juga muatan pesan serta mengurangi segala bentuk 

kekerasan yang secara langsung maupun tidak langsung yang ditampilkan dilayar kaca, karena 

akan memberikan efek negatif terhadap penikmatnya. 

 


