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Televisi merupakan salah satu media komunikasi massa. Program acara yang ditayangkan di 
televisi beragam, mulai dari tayangan dalam negeri seperti sinetron, berita, tayangan 

infotainment sampai tayangan yang dibeli dari luar negeri (import) seperti, film bollywood dari 
India, telenovela dari Amerika Latin dan drama seri dari Korea. Drama seri Korea menjadi salah 

satu tayangan import yang digemari oleh masyarakat kita, karena menampilkan tema human 
interest yang tidak jauh dari kehidupan sehari-hari. Drama seri “Jewel In The Palace” adalah 
salah satu contohnya. “Jewel In The Palace” sukses menarik perhatian penonton dengan cerita 

yang berangkat dari kisah nyata perjuangan hidup seorang wanita sampai ia mampu menjadi 
dokter wanita pertama dalam sejarah Korea.  

Rumusan masalah penelitian ini yaitu berapa frekuensi kemunculan pesan human interest yang 
terdapat dalam drama seri Jewel In The Palace. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa 
frekuensi kemunculan pesan human interest yang terdapat dalam drama seri Jewe l In The Palace. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) yaitu suatu metode yang 
meneliti isi komunikasi untuk dideskripsikan secara nyata, sistematis, kuantitatif dan obyektif. 

Ruang lingkup penelitian ini adalah pesan yang terucap ( dialog ) pada 27 episode dalam drama 
seri Jewel In The Palace, dengan unit analisis berupa episode dan satuan ukur berupa dialog. 
Data penelitian diperoleh dengan melihat rangkaian visualisasi drama seri Jewel In The Palace 

dalam bentuk digital video disk (DVD) dan studi kepustakaan. Analisis data disajikan dalam 
bentuk kuantitatif berupa tabel distribusi frekuensi untuk mengetahui frekuensi kemunculan 

pesan pada masing-masing kategori dan tabulasi silang untuk mengetahui prosentasenya, 
kemudian dideskripsikan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian  
Hasil analisis penelitian ini menunjukan kategori persahabatan menempati urutan pertama 

dengan frekuensi kemunculan sebanyak 80 kali (29,3 %), kemudian pada urutan kedua ditempati 
oleh kategori upaya bertahan hidup dengan frekuensi kemunculan sebanyak 55 kali (20,2%), 

urutan ketiga ditempati oleh kategori kekeluargaan dengan frekuensi kemunculan sebanyak 52 
kali (19%), urutan keempat ditempati oleh kategori percintaan dengan frekuensi kemunculan 
sebanyak 33 kali (12,1%), urutan kelima ditempati oleh kategori permusuhan dengan frekuensi 

kemunculan sebanyak 31 kali (11,4%) dan urutan terakhir ditempati oleh kategori pertemanan 
dengan frekuensi kemunculan terendah yaitu sebanyak 22 kali (8%). Keenam kategori tersebut 

tersusun dari 24 indikator yang terbagi pada masing-masing kategori. 
Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukan bahwa pesan human interest yang terkandung 
dalam drama seri Jewel in the Palace memiliki frekuensi kemunculan sebanyak 273 kali dan 

didominasi oleh kategori persahabatan, lalu diikuti oleh kategori upaya bertahan hidup, 
kekeluargaan, percintaan, permusuhan dan pertemanan. Kategori dalam drama seri Jewel In The 

Palace merupakan bagian dari unsur human interest dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 
Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini, lebih pada saran akademis yaitu jika ada 
peneliti yang ingin melakukan penelitian secara kuantitatif terhadap frekuensi pesan suatu obyek 



penelitian maka sebaiknya memakai metode analisis isi, karena metode ini digunakan untuk 
meneliti pesan pada permukaannya saja 

 


