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Sinetron Kiamat Sudah Dekat yang ditayangkan SCTV pada awal bulan Ramadhan tahun 2005, 

seolah membawa pencerahan ditengah-tengah maraknya genre sinetron religi di Indonesia. 

Betapa tidak, sinetron-sinetron religi yang ditampilkan di hampir semua stasiun televisi swasta, 

hanya menampilkan azab-azab yang lebih banyak muatan tahyulnya dibandingkan muatan 

pesan-pesan keagamaannya. Fenomena inilah yang kemudian menarik minat peneliti untuk 

mengetahui lebih dalam serta me-wacanakan pesan moral dan humanitas yang ditampilkan 

dalam sinetron Kiamat Sudah Dekat tersebut.  

Melihat apa yang dikemukakan diatas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana wacana pesan 

moral dan humanitas yang ditampilkan dalam sinetron Kiamat Sudah Dekat khususnya pada 

episode 46. 

Penelitian ini menggunakan analisis wacana yang teorinya dikemukakan oleh Teun A. van Dijk, 

karena dengan analisis wacana kita bisa mengetahui makna yang lebih mendalam dari sebuah 

teks yang disampaikan dalam komunikasi menggunakan media massa. Dalam hal ini, dengan 

menggunakan analisis wacana, peneliti bisa mengungkap lebih dalam tentang bagaimana pesan-

pesan moral dan humanitas dikemas dalam sinetron ini.  

Penelitian ini menggunakan tipe penilitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk 

memperoleh gambaran data yang dimaksudkan. Data diperoleh melalui menonton langsung, 

mengamati, mencatat, kemudian menelaah dokumen untuk mendapatkan gambaran tentang 

pesan moral dan humanitas yang ada dalam sinetron tersebut. Adapun dokumen yang digunakan 

adalah Sinetron Kiamat Sudah Dekat episode 46 yang ditayangkan pada hari Jum’at 18 

Desember 2005 dan telah direkam dalam bentuk VCD.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pesan moral da humanitas yang disampaikan, 

diwacanakan dalam bentuk yang inhern. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Serta 

pesan-pesan tersebut mengandung berjuta makna yang tersembunyi yang pada intinya 

menyampaikan pesan moral dan humanitas dari perspektif agama Islam, namun juga disisipi oleh 

subyektivitas dari sang sutradara. Sebagai contoh adalah tentang sosok seorang haji yang 

ditampilkan secara positif dan bijaksana, serta ditampilkannya latar belakang budaya Betawi 

yang notabene menggambarkan diri sang sutradara sendiri yaitu Deddy Mizwar yang seorang 

haji dan juga seorang yang lahir dengan latar belakang budaya Betawi yang kuat serta nilai-nilai 

moral dan humanitas yang kental.  

 


