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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) di Indonesia 

merupakan fenomena gunung es dimana angka yang dipublikasikan bukan 

merupakan gambaran dari keseluruhan kasus yang sebenarnya terjadi. 

Layaknya gunung es, kasus-kasus yang terlihat selama ini hanyalah kasus-

kasus yang berada dipuncaknya, atau dengan kata lain kasus-kasus yang 

diangkat saja (Shinta, Bramanti, dkk, 2007: 5). Hal ini terbukti dengan 

banyaknya kasus KdRT yang tangani oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum 

Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) dalam kurun 

waktu antara 2002 hingga 2006. 

Tabel 1.1 Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) tahun 2002-2006 

 

Sumber : Shinta ,Brahmanti dkk, 2007 

Tahun Jumlah 

2002 320 

2003 280 

2004 389 

2005 325 

2006 324 
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Kemudian berdasarkan data yang dimiliki oleh Yayasan Mirta 

Perempuan, kasus KdRT pada tahun 2007 hingga 2011 masih cukup tinggi 

meskipun tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Yakni pada tahun 2007 

sebanyak  283 kasus, tahun 2008 sebanyak 279 kasus, 2009 sebanyak 204 

kasus, 2010 sebanyak 287 kasus dan 2011 terjadi 209 kasus KdRT. Namun 

data terbaru menurut LBH APIK Jakarta yang dikutip dalam 

www.jurnalperempuan.org, kasus kekerasan terhadap perempuan juga 

mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2012 terdapat 600 lebih kasus, 

dan pada 2013 sebesar 992 kasus yang tercatat. Dimana kasus KdRT masih 

mendominasi yakni sebanyak 372 kasus KDRT. 

Kasus KdRT masih menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk 

diperbincangkan, karena dari tahun ketahun tindak KdRT masih tergolong 

cukup tinggi. Padahal di Indonesia sendiri Undang- Undang no. 23 tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKdRT), telah 

disahkan untuk melindungi korban dari berbagai tindak KdRT. Namun 

nyatanya meskipun undang-undang ini telah disahkan, tidak mampu untuk 

mengontrol jumlah kasus KdRT yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya.  

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KdRT) sebenarnya 

hampir sama dengan pengertian kekerasan pada umumnya. Namun yang 

membedakan ialah KDRT terjadi dalam lingkup rumah tangga. Seperti yang 

dijelaskan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKdRT : 

Kekerasan dalam rumah tangga (KdRT) merupakan setiap 
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 
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timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman 
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindak KDRT 
dapat dilakukan oleh seorang suami, istri, anak atau anggota keluarga 
lainnya (UU PKdRT, 2004: 2). 

Meskipun pria memiliki peluang untuk menjadi korban KdRT, namun 

Undang-Undang PKdRT lebih memfokuskan diri pada perlindungan kaum 

perempuan sebagai korban. Hal ini dikaitkan dengan kasus kekerasan dalam 

rumah tangga sering terjadi dengan perempuan sebagai korban kekerasan. 

Perempuan dianggap sebagai kaum marginal, kaum yang lemah yang rentan 

menjadi korban KdRT.  

Hal ini sejalan dengan data yang diperoleh oleh Yayasan Mitra 

Perempuan, dimana sebagian besar kasus yang ditangani perempuan dan 

anak-anak sering menjadi korban dan laki-laki bertindak sebagai 

pelaku.Dimana laki-laki tersebut merupakan orang terdekat, pacar, suami 

atau mantan suami. Sebagai contoh, berdasarkan dari sumber yang sama, 

pada tahun 2011 yakni 209 kasus kekerasan  yang dialami perempuan, pelaku 

terbanyak adalah suami mereka sendiri yakni sebesar 75,60% (158 orang) ; 

6,70% (14 orang) adalah mantan suami; 8,13% (17 0rang) dilakukan oleh 

orangtua/anak/saudara. dan juga 9,09% (19 orang) pelaku adalah pacar/teman 

dekat, yang berasal dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi dan 

pendidikan yang berbeda-beda. Kemudian tindak kekerasaan yang mereka 

alami tidak hanya sebatas kekerasan fisik semata, namun juga kekerasan 

psikis, seksual dan juga kekerasan ekonomi 
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(http://perempuan.or.id/kategori/statistik-catatan-tahunan/,  Diakses pada 

Senin 4 Agustus 2014 jam 21.19 WB). 

Kasus KdRT terjadi karena adanya ketidak seimbangan relasi antara 

korban dengan pelaku, dimana suami lebih sering dianggap sebagai pihak 

yang paling berkuasa karena berperan sebagai kepala rumah tangga (Budaya 

patriarki). Menurut Anneleis Moor (1995) Selain itu KdRT disebabkan oleh 

ketergantungan ekonomi istri kepada suaminya, sehingga memungkinkan 

suami untuk menindas dan merendahkan istri (Anneleis Moor dalam 

Djananah Dkk, 2002: 2-3). Sejalan dengan hal itu, Gells juga menyebutkan 

bahwa kekerasan yang dilakukan suami kepada istri dikarenakan sikap 

ketergantungan istri secara ekonomi kepada mereka (Djannah dkk, 2003: 2-

3). 

Dalam menjalankan fungsinya, media massa tidak hanya berfungsi 

sebagai sumber informas atau sumber berita semata. Namun media massa 

memiliki fungsi sebagai sarana untuk menyampaikan nilai dan warisan sosial 

budaya dari satu generasi kegenerasi yang lainnya, dimana media massa 

memiliki kekuatan dan pengaruh untuk mempengaruhi setiap khalayak 

penonton (Darwanto, 2007: 33). 

Media massa juga terkadang menjadi wadah yang berperan unutk 

menceritakan fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat. Salah satu 

media massa yang cukup memliliki pengaruh hingga saat ini ialah televisi. 

Televisi disebut-sebut sebagai salah satu media massa popular di masyarakat 
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saat ini.  Hampir di setiap rumah, dapat dipastikan memiliki media yang satu 

ini. Selain untuk memenuhi kebutuhan akan informas dan pendidikan, televisi 

juga menjadi salah satu media hiburan yang paling digemari masyarakat.   

Meskipun televisi merupakan media massa elektronik yang paling akhir 

kehadirannya, namun televisi dinilai sebagai media massa yang efektif dan 

juga menarik minat masyarakat. Hal ini disebabkan karena memiliki 

kelebihan audio visual dan memiliki jangkauan yang relatif tidak terbatas. 

(Darwanto, 2007: 31-32). Televisi sendiri memiliki empat fungsi utama, yaitu 

sebagai media berita dan penerangan, media pendidikan, hiburan dan media 

promosi. 

Saat ini acara hiburan menjadi salah satu program yang mendominasi 

dunia pertelevisian kita. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya program hiburan 

yang ada diberbagai stasiun televisi, seperti sinetron, Film Televisi (FTV), 

reality show, animasi dan juga infotainment. Dari beberapa acara tersebut, 

FTV menjadi salah satu acara yang disukai, ini ditunjukkan dengan makin 

seringnya FTV tayang diberbagai stasiun televisi di Indonesia. Diantaranya 

stasiun televisi SCTV, Indosiar, RCTI, Trans Media, Global TV, dan MNC 

TV. 

Film Televisi (FTV) merupakan bagian dari jenis film program televisi, 

dimana tentu saja tujuannya diproduksi untuk konsumsi pemirsa televisi 

dimana FTV mulai popular lewat saluran televisi SCTV (Mabruri, 2013: 8). 

FTV merupakan variasi drama dengan tema yang menarik, yakni sekitar 
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kehidupan remaja, percintaan dan terkadang juga menampilkan cerita dari 

potret kehidupan masyarakat saat ini. Seiring menjamurnya tayangan sinetron 

diberbagai media televisi, kehadiran FTV menjadi salah satu alternatif bagi 

pemirsa  yang sudah mulai bosan dengan berbagai program yang ada.  

Sinema Indosiar merupakan sebuah program Film Televisi  (FTV) yang 

tayang setiap hari, terdiri dari “Sinema Pagi” yang tayang pada jam 08.30 

WIB dan “Sinema Pintu Taubat” pada jam 12.00 WIB, dan “Sinema Sore” 

pada jam 15.30 WIB.  Namun yang membuat FTV ini berbeda dengan FTV 

yang lainnya adalah kisah yang ditampilkan disetiap episodenya lebih 

cenderung bercerita tentang kehidupan rumah tangga. Tidak seperti SCTV 

yang selalu menayangkan FTV dengan cerita tentang kehidupan anak muda 

atau tentang kehidupan percintaan. TransTV dan Trans7 yang sering 

menayangkan FTV dengan tema-tema mistis, MNC dan RCTI yang sering 

menayangkan FTV dengan tema kehidupan sehari-hari atau terkadang juga 

berkisah tentang percintan. Hal tersebut dapat dilihat pula dari judul-judul 

yang ada, seperti “ Suamiku Dikuasai Pacarnya”, “Sakitnya Nggak Dihargai”, 

“Aku Malu Dengan Kerjaan Istriku (http://www.indosiar.com/sinopsis, diakses 

pada Selasa 5 Agustus 2014 jam 18.32). Alih-alih bercerita tentang keluarga 

yang harmonis, FTV ini justru menceritakan tentang berbagai konflik yang 

ada di dalam sebuah kehidupan rumah tangga seseorang, seperti 

pertengkaran, permasalahan ekonomi, poligami, perselingkuhan dan konflik 

lainnya, yang menjurus pada tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT), dimana perempuan masih sering menjadi korban.  
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FTV tersebut seolah-olah bertindak sebagai cermin dari sebuah realitas 

sosial yang terjadi dimasyarakat kita saat ini. Dimana perempuan masih 

menjadi kaum yang ditindas, yang mendapat berbagai tindak kekerasan 

didalam rumah mereka, Seperti kekerasan fisik dan juga kekerasan psikis. 

                         
Gambar 1.1                      Gambar1.2 

Suami yang mendorong anggota keluarga          Menghina istri dengan kata-kata kasar 

 

Menurut Graeme Turner film merupakan representasi dari realitas 

yang ada di masyarakat. Film membentuk dan menghadirkan kembali realitas 

berdasarkan kode-kode, konvensi-konvensi, dan ideologi dari kebudayaannya 

(Grame Turner dalam Sobur, 2009:128). Begitu pula dengan FTV Sinema 

Indosiar, yang terkadang menyuguhkan cerita tentang kehidupan nyata 

seseorang. Cerita yang ditampilkan masih cenderung berkisah tentang 

kehidupan rumah tangga yang penuh dengan konflik. Seperti gambar yang 

tertera diatas, gambar 1.1 adalah salah satu bentuk kekerasan fisik berupa 

“mendorong” yang dilakukan suami kepada istri dan salah satu anggota 

keluarga dalam FTV Sakit Rasanya Nggak Dihargai. Kemudian gambar 1.2 

adalah bentuk kekerasan fisik dan psikis, yakni berupa Menghina dengan 

kata-kata kasar yang dilakukan suami dalam FTV Aku Lahir Untuk 

Menyelamatkan Ibuku. 
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Penelitian kekerasan dalam televisi sebelumnya pernah dilakukan oleh 

Agus Irianto (2011), mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas 

Komunikasi dan Informatika (FKI) Universitas Muhammadiyah Surakarta 

(UMS), dengan skripsinya yang berjudul“Kekerasan dalam Serial Televisi 

(Studi Analisis Isi tentang Adegan Kekerasan dalam Serial Televisi Animasi 

Jepang Naruto Shippunden yang Ditayangkan di GLOBALTV Periode bulan 

November 2010)”, yang meneliti frekuensi kekerasanfisik dan psikologis serta 

menghitung frekuensi adegan kekerasan tersebutmenggunakan rumus hostli. 

Kemudian penelitian serupa pernah dilakukan oleh oleh Evi Fitri, 

mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Komunikasi dan 

Informatika, tahun 2013 dengan judul Studi Analisis Isi Kekerasan Terhadap 

Wanita dalam Film Religi (Studi Analisis Isi Kekerasan Terhadap Wanita 

dalam Film Indonesia Bergenre Religi Periode Tahun 2011), yang meneliti 

tentang bagaimana kecenderungan adegan kekerasan dalam film genre religi 

Indonesia, dan juga besar frekuensi adegan kekerasan dalam film genre religi 

Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian Analisis Isi kuantitatif. 

Dari beberapa penelitian diatas, kesemuanya hanya meneliti tentang 

aspek kekerasan secara umum. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan 

penelitian ini ialah, penelitian ini ingin melihat aspek kekerasan dalam rumah 

tangga yang terjadi dalam tayangan FTV Sinema Indosiar. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti isi tayangan Sinema Indosiar. Penelitian ini tidak 

berfokus pada pembedahan aspek dampak atau efek dari tayangan tersebut. 
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Namun penelitian ini lebih menfokuskan pada segala bentuk Kekerasan 

dalam Rumah Tangga (KdRT) baik secara fisik maupun kekerasan psikologis 

dan yang ditampilkan media dalam satu tayangan program acara. Mengukur 

frekuensi adegan-adegan kekerasan dalam rumah tangga (KdRT) yang sering 

muncul dan mendominasi dalam tayangan FTV Sinema Indosiar, menghitung 

frekuensi penggunaan tata kamera, serta melihat perbandingan pelaku KdRT 

dalam FTV tersebut. 

Sampel dari penelitian ini adalah FTV Sinema Indosiar periode 27 

Mei hingga 2 Juni 2014 degnan jumlah sempel sebanyak tujuh buah Film 

Televisi (FTV). Pemilihan periode ini didasarkan pada surat teguran yang 

dikeluarkan KPI yakni surat nomor 1093/K/KPI/05/14 program siaran FTV 

Sinema Indosiar mendapat sangsi administratif teguran tertulis karena 

melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 

2012 (http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-sanksi/32073-teguran-tertulis-

program-siaran-aku-ditinggal-anak-istri-karena-ibu-indosiar. , diakses pada 

Kamis 4 Februari 2015 jam 18.45 WIB). Berdasarkan surat teguran yang 

dikeluarkan KPI tersebut, KPI meminta dalam jangka waktu tujuh hari 

semenjak tanggal surat itu dikeluarkan untuk membenahi program FTV 

Sinema Indosiar yang sarat akan kekerasan. Sehingga pemilihan ini sekaligus 

ingin melihat apakah masih banyak adegan-adegan kekerasan yang 

ditampilkan. 

Penggunaan Sinema Indosiar sebagai obyek penelitian, dikarenakan 

dalam tayangan hiburan ini cenderung menampilkan adegan-adegan 
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kekerasan terutama Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) hampir disetiap 

episodenya yang akan memberikan dampak buruk bagi pemirsanya terutama 

anak-anak dan remaja. 

2. Pembatasan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil yang mendalam, efektif, serta memiliki fokus 

yang jelas, maka penelitian ini dibatasi pada kemunculan adegan yang 

menampilkan unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga yang ada dalam 

Film Televisi (FTV) Sinema Indosiar. 

3. Rumusan Masalah 

Dari penjabaran latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan adalah : 

1. Berapakah frekuensi kecenderungan adegan kekerasan dalam rumah 

tangga yang ada dalam FTV Sinema Indosiar? 

2. Berapakah frekuensi penggunaan tata kamera pada kemunculan adegan 

kekerasan dalam rumah tangga dalam FTV Sinema Indosiar? 

3. Berapakah frekuensi perbandingan antara pelaku dan korban dalam 

melakukan adegan kekerasan pada FTV Sinema Indosiar? 

4. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui jumlah frekuensi kecenderungan adegan KdRT yang 

ada dalam FTV Sinema Indosiar 

2. Untuk mengetahui jumlah frekuensi tata kamera pada adegan KdRT 

dalam FTV Sinema Indosiar. 
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3. Untuk mengetahui jumlah frekuensi perbandingan antara pelaku dan 

korban dalam melakukan adegan KdRT dalam FTV Sinema Indosiar. 

5. Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari dilakukannya penelitian ini adalah : 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam 

bidang ilmu komunikasi khususnya dalam menerapkan analisis isi pada 

kajian tentang media massa televisi.  

b. Manfaat praktis  

Diharapkan mampu menjadi bahan masukan kepada berbagai 

pihak untuk tetap selektif dalam memilih acara-acara yang tayang di 

stasiun televisi. 

6. Landasan Teori 

1. Televisi sebagai Komunikasi Massa 

 Manusia diciptakan sebagai makhuk sosial yang tidak bisa hidup 

sendiri. Didalam kehidupan bermasyarakat kita pasti harus saling 

berhubungan dan berinteraksi satu sama lain demi terjalinnya sebuah 

hubungan yang harmonis. Untuk itu, kita memerlukan jalinan komunikasi 

yang baik dengan sesamaagar kita dapat saling berinteraksi, saling 

memberi informasi dan saling melengkapi satu sama lain.  

Istilah komunikasi (Indonesia) atau communication (Inggris) 

sendiri berasal dari bahasa latin communicatio yang berarti pemberitahuan, 
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pemberian bagian (dalam sesuatu), pertukaran, dimana si pembicara 

mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarnya ikut 

mengambil bagian. Kata sifatnya communis atrinya bersifat umum atau 

bersama-sama. Kata kerjanya communicare, yang berarti berdialog, 

berunding atau bermusyawarah (Arifin, 1992 : 20). 

Kemudianmenurut para kelompok sarjana komunikasi, 

menjelaskan bahwa komunikasi ialah suatu transaksi, proses simbolik 

yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan 

membangun hubungan antara sesama manusia melalui pertukaran 

informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain serta 

berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu (Cangara : 2006, 18-19). 

Menurut Morrisan (2013), Komunikasi memiliki beberapa 

tingkatan, yakni komunikasi interpersonal dimana komunikasi terjadi 

antara dua orang baik secara tatap muka maupun tidak; komunikasi 

kelompok yakni level komunikasi yang yang terjadi dalam suatu kelompok 

kecil ; komunikasi organisasi yang terjadi pada jaringan kerja sama yang 

besar yang meliputi seluruh aspek baik komunikasi interpersonal dan 

komunikasi kelompok ; dan yang terakhir komunikasi massa yakni level 

komunikasi publik yang menggunakan perantara dengan jumlah audiens 

yang cukup luas (Morissan, 2013: 15-16). 

Penelitian ini termasuk dalam level komunikasi massa, seperti yang 

telah dijelaskan diatas, bahwa komunikasi ini berhubungan dengan 
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komunikasi publik yang menggunakan perantara. Perantara yang dimaksud 

dalam penelitian ini ialah media massatelevisi. Dimana pesan disampaikan 

kepada khalayak luas dan bersifat heterogen. 

Komunikasi massa secara lebih rinci diungkapkan oleh Liliweri 

dalam Marhaeni Fajar (2009), dimana komunikasi massa memiliki 

pengertian yang hampir sama dengan komunikasi yang lainnya. Yakni 

sama-sama memiliki unsur seperti : sumber, bidang pengalaman, pesan, 

saluran, gangguan dan hambatan, efek, konteks maupun umpan balik. 

Namun prosesnya berbeda, yakni menggunakan teknologi dalam 

menyebarluaskan informasi yang melampaui jarak untuk mempengaruhi 

khalayak (masyarakat) dalam jumlah yang besar (Fajar, 2009: 221-222). 

Hubungan antara komunikasi dengan masyarakat harus melalui 

peran media massa sebagai sebuah jendela, juru bahasa, pembawa atau 

pengantar, jaringan interaktif, papan petunjuk jalan, penyaring, cermin, 

tirai dan penutup (Liliweri, 2001: 19-20). Menurut Liliweri dalam Fajar 

(2009) ciri komunikasi massa yang paling khas ialah sifat media massa, 

yakni dampak dari komunikasi massa lebih bertumpu pada andalan 

teknologi pembagi pesan dengan menggunakan jasa industri untuk 

memperbanyak dan melipatgandakannya, yang diproduksi secara besar-

besaran. Dengan bantuan industri mengakibatkan penyampaian pesan yang 

cepat setra tepat secara terus menerus, dan juga penyebaran pesan yang 

berlangsung serempak dan menjangkau berbagai wilayah secara 

bersamaan (Fajar, 2009: 223). 
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Sejalan dengan penjabaran diatas, sebagai bagian dari komunikasi 

massaperkembangan teknologi media massa saat berjalan begitu cepat. 

Dalam masyarakat sekarang, media massa memiliki peran yang sangat 

penting. Dimana media telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-

hari.Tidak bisa dipungkiri, masyarakat saat ini tidak bisa terlepas dari 

kungkungan media. Apalagi akses yang cukup mudah membuat media kini 

telah menjadi sumber informasi yang utama, seperti surat kabar, televisi, 

radio, film dan Internet.  

Meskipun televisi merupakan media massa elektronik yang paling 

akhir kehadirannya, namun televisi dinilai sebagai media massa yang 

efektif dan juga menarik minat masyarakat. Hal ini disebabkan karena 

memiliki kelebihan audio visual dan memiliki jangkauan yang relatif tidak 

terbatas (Darwanto, 2007: 31-32).  

Denis McQuail dalam bukunya Mass Communication Theory 1987 

menjelaskan : 

Televisi pada awalnya dipandang sebagai barang mainan atau 
sesuatu penemuan serius atau sesuatu yang memberikan sumbangan 
terhadap kehidupan sosial, kemudian berperan sebagai alat 
pelayanan.Pada intinya, televisi lahir dengan memanfaatkan semua 
media yang sudah ada sebelumnya (McQuail dalam Kuswandi, 
1996: 7). 

 
Televisi, merupakan salah satu media massa yang cukup digemari 

masyarakat saat ini. Hal ini berkaitan dengan sifatnya yang berbeda 

dengan media massa lainnya. menurut Skornis dalam bukunya “Television 

and Society : An Incuest and Agenda” (1995), dibandingkan dengan media 

massa lainnya seperti radio, surat kabar, majalah buku, dan lainnya, 
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televisi memiliki sifat yang istimewa, yakni televisi merupakan gabungan 

dari media dengar dan gambar yang bisa bersifat politis, informatif, 

hiburan dan pendidikan, atau bahkan gabungan dari ketiga unsur tersebut. 

Penyampaian isi pesan seolah-olah langsung antara komunikator dan 

komunikan. Informasi yang disampaikan oleh televisi, akan mudah 

dimengerti karena jelas terdengar secara audio dan terlihat secara visual 

(Skronis dalam Kuswandi, 1996: 8). 

Menurut BJ. Wahyudi dalam Wawan Kusnandi “Komunikasi Massa 

Sebuah Analisis Media Televisi 1996”menjelaskan : 

Komunikasi massa media televisi ialah proses komunikasi 
antara komunikator dengan komunikai (massa) melalui sebuah 
sarana, yaitu televisi. Komunikasi massa media televisi bersifat 
periodik. Dalam komunikasi massa media tersebut, lembaga 
penyelenggara komunikasi bukan secara perorangan, melainkan 
melibatkan banyak orang dengan organisasi yang kompleks serta 
pembiayaan yang besar. Karena media televisi bersifat “transitory” 
(hanya meneruskan) maka pesan-pesan yang disampaikan melalui 
komunikasi massa media tersebut, hanya dapat didengar dan dilihat 
secara sekilas. Pesan-pesan ditelevisi bukan hanya didengar, tetapi 
juga dapat dilihat dalam gambar yang bergerak (audiovisual). 
(Kuswandi,1996: 9). 

 

2. Film Televisi 

Gambar bergerak atau yang sering disebut film merupakan bentuk 

dominan dari komunikasi massa visual (Ardianto, 2005: 134). Dalam 

kajian ilmu komunikasi, film termasuk dalam kajian komunikasi massa. 

Karena film ditujukan kepada khalayak heterogen, serta penyampaian 

pesannya melalui media massa.  
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Oey Hong Lee menjelaskan, film merupakan alat komunikasi 

massa yang kedua muncul di dunia, mempunyai massa pertumbuhannya 

pada akhir abad ke-19. Dari awal permulaan sejarahnya film degnan lebih 

mudah dapat menjadi alat komunikasi yang sejati, karena tidak mengalami 

undur-unsur teknik, politik, ekonomi, sosial dan demografi yang 

merintangi kemajuaan surat kabar pada massa pertumbuhannya dalam 

abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 (Lee dalam Sobur, 2009: 126). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, film dapat diartikan 

menjadi dua bagain.Pertama, film merupakan sebuah selaput tipis 

berbahan seluloid yang digunakan untuk menyimpan gambar negatif dari 

sebuah objek.Kedua, film dapat diartikan sebagai lakon atau gambar hidup 

(Tamburaka, 2013: 113). Dimana gambar hidup yang artinya adalah film 

tersebut mempresentasikan sebuah cerita dari tokoh tertentu secara utuh 

dan berstruktur. 

Film sebagai lakon atau gambar hidup sering dikaitkan 
dengan drama, yakni seni peran yang divisualisasikan. Film erat 
kaitannya dengan broadcasting televisi karena film merupakan 
konten siarannya, perhatikan di semua stasiun televisi hampir tak 
ada yang tidak menayangkan film sebagai bagian dari program 
acara televisi format drama (Mabruri,2013 :2). 

 
Kemudian Mabruri (2013) menjelaskan, pengertian film secara 

lebih lengkap dan mendalam tercantum dalam padal 1 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, yang menjelaskan : 

Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan 
media komunikasi massa pandang, dengar yang dibuat berdasarkan 
asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, 
piringan video dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya 
dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, 
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proses elektronika, atau proses lainnya dengan atau tanpa suara, 
yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem 
mekanik, elektronik dan/atau lainnya. Sedangan film maksudnya 
adalah film yang secara keseluruhan diproduksi oleh lembaga 
pemerintah atau swasta atau pengusaha film di Indonesia, atau yang 
merupakan hasil kerja sama dengan pengusaha film asing (Mabruri, 
2013: 2). 

 
Film menjadi salah satu media massa yang cukup digemari oleh 

masyarakat saat ini, karena film memiliki beberapa kelebihan. Seperti 

yang dijelaskan oleh Apriadi Tamburaka, film memiliki beberapa 

kelebihan, diantaranya film dapat ditonton oleh siapa saja baik yang 

berpendidikan maupun yang kurang berpendidikan. Film tidak 

memerlukan kemampuan membaca atau mengerti bahasa asing, Pesan dan 

makna sebuah film dapat dimengerti dengan gerakan adegan, namun 

dengan bahasa pula film itu menjadi lebih jelas maknanya (Tamburaka, 

2013: 63). 

Film merupakan salah satu contoh media panas. Ketika seseorang 

menonton film di bioskop  misalnya, ia hanya duduk, menonton film 

bahkan sambil makan atau minum, tidak ada upaya keras untuk menerima 

dan memahami informasi dari media tersebut. media memberikan audiens 

apa yang dibutuhkannya dalam hal ini, hiburan (Morissan, 2013:492). 

Berdasarkan proses produksinya, Heru Effendi membagi jenis film 

menjadi 4 antara lain film dokumenter, film cerita pendek, film cerita 

panjang dan film-film jenis lain (Effendi dalam Mabruri, 2013: 4). 

Film Televisi “Sinema Indosiar” yang merupakan objek dalam 

penelitian ini termasuk dalam jenis film-film lain, yakni masuk dalam 
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kategori jenis program televisi. Film televisi atau yang sering disebut FTV 

merupakan  salah satu program televisi yang tentunya diproduksi untuk 

dikonsumsi oleh pemirsa televisi, yang popular lewat stasiun televisi 

SCTV (Mabruri, 2013: 8). Dimana FTV ini termasuk dalam salah satu 

acara hiburan yang ditayangkan di stasiun televisi Indosiar. 

FTV Sinema Indosiar termasuk dalam genre film drama. Dengan 

menyajikan kisah-kisah kehidupan masyarakat yang terkadang diangkat 

dari kehidupan nyata, seperti “Kisah Nyata: Istriku Larang Aku Hajikan 

Emak”. Kemudian dengan kisah-kisah yang menyentuh perasaan yang 

mampu menarik simpati dari para penontonnya, membuat genre ini 

menjadi cukup popular dikalangan masyarakat saat ini.  

3. Kekerasan dalam Media 

Saat ini kekerasan menjadi salah satu hal yang cukup lumrah dalam 

kehidupan sehari-hari kita. Bahkan dalam media massa, kita terus disuguhi 

dengan berbagai adegan kekerasan. Dalam dunia tontonan, kekerasan 

(violence) hingga saat ini dianggap sebagai salah satu formula. Dahulu 

film-film bioskop pada mulanya dianggap sebagai salah satu penyebar 

budaya kekerasan. Namun setelah kehadiran media televisi, keadaan justru 

berbalik, di mana televisi dianggap lebih mempengaruhi, mengingat 

siarannya dipandang sebagai sebuah gangguan ke dalam kehidupan 

keluarga di rumah. Film maupun televisi sebenarnya hanyalah sebuah 

tontonan, hasil dari realitas media, karena dipanggungkan dalam kaidah 
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dramatisasi, membuat realitas yang ditampilkan lebih menonjol (Siregar, 

2006: 21). 

Kekerasan atau yang sering disebut violence  merupakan gabungan 

dari kata latin “vis” yang berarti daya, kekuatan dan “latus” yang berasal 

dari kata “farre” yang berarti membawa. Jadi kekerasan atau violence 

sama dengan berarti “membawa kekuatan”. Kemudian dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat yang keras, 

kekuatan atau paksaan. Sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang 

keras. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan 

(Windhu, 1992: 62-63). 

Menurut Johan Gatlung, kekerasan terjadi bila manusia 
dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental 
aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya (Galtung dalam 
Windhu, 1992: 64). 

S. Jehel (2003) menjelaskan, dalam kekerasan terkandung unsur 

dominasi terhadap pihak lain dalam berbagai bentuknya : fisik, verbal, 

moral, psikologis atau melalui gambar. Penggunaan kekuatan, manipulasi, 

fitnah pemberitaan yang tidak benar, pengkondisian yang merugikan, kata-

kata yang memojokkan, dan penghinaan merupakan ungkapan nyata 

kekerasan.Logika kekerasan merupakan logika kematian karena bisa 

melukai tubuh, melukai secara psikologis, merugikan, dan bisa menjadi 

ancaman terhadap integritas pribadi (Jehel dalam Haryatmoko, 2008: 120). 

Sejalan dengan pengertian tersebut, Francois Chripaz  mendefinisikan 

kekerasan sebagai sebuah kekuatan yang sedemikian rupa dan tanpa 
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aturan, yang memukul dan melukai badan maupun jiwa, kekerasan juga 

mematikan, entah dengan menghancurkan dasar kehidupan, atau dengan 

memisahkan orang dari kehidupannya (Francois dalam Haryatmoko, 2008: 

120). 

Dalam media kekerasan tidak selalu memancing reaksi penolakan, 

terkadang justru bisa menjadi sebuah pemikat atau daya tarik bagi 

penontonnya. Gambar bisa menjadi komoditi, gambar membuat kekerasan 

menjadi biasa karena menghadirkan sesuatu yang umum dan normal dalam 

dunia tontonan. Di mana hal tersebut diatur sedemikian rupa sehingga 

penonton dibiasakan tidak bisa melakukan apa-apa. Penggambaran dalam 

media tersebut sebenarnya telah membuat dunia yang sulit dibedakan 

antara yang riil, simulasi, hiperriil dan bohong (Haryatmoko, 2008:120-

121). 

Kekerasan dalam film, fiksi, siaran, ekonomi dan iklan 
menjadi bagian dari indurtri budaya yang tujuan utamanya ialah 
mengejar rating program tinggi dan sukses pasar. Program yang 
berisi kekerasan sangat jarang mempertimbangkan aspek pendidikan, 
etis dan efek traumatisme penonton. Pendakuan bahwa tidak semua 
kekerasan jelek karena ada juga presentasi dalam media yang 
mengandung dimensi seni, makin mempersulit pemilihan mana yang 
mendidik dan mana yang merugikan atau distruktif (Haryatmoko, 
2008: 121-122). 

Bahaya kekerasan dalam media memiliki alasan yang cukup 

kuat.Bahaya tersebut bukanlah berbentuk ancaman secara riil. Namun 

lebih pada bentuk ketakutan, dimana ketakutan tersebut berupa skenario 

penularan kekerasan dalam media menjadi kekerasan sosial riil.Informasi 
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kekerasan juga dapat menambah kegelisahan secara umum sehingga 

membangkitkan sikap represif masyarakat, alat penegak hukum. 

Menurut hasil studi tentang kekerasan dalam media televisi di 
Amerika Serikat oleh American PsychologicalAssociation pada 
tahun 1995, seperti dikutip olej Sophie Jehel (2003: 124), ada tiga 
kesimpulan menarik yang perlu mendapat perhatian serius: pertama, 
mempresentasikan program kekerasan meningkatkan perilaku 
agresif; kedua, memperlihatkan secara berulang tayangan kekerasan 
dapat menyebabkan ketidakpekaan terhadap kekerasan dan 
penderitaan korban; ketiga, tayangan kekerasan dapat meningkatkan 
rasa takut sehingga akan menciptakan representasi dalam diri 
pemirsa, betapa bahayanya dunia (Jehel dalam Haryatmoko, 2008: 
124). 

Terdapat enam dimensi penting dari kekerasan menurut Johan 

Galtung, yaitu: 

3.1. Kekerasan fisik dan psikologis 

Dalam kekerasan fisik tubuh manusia disakiti secara jasmani 

bahkan bisa sampai pada pembunuhan.Kemudian kekerasan 

secara psikis dengan meredusi kemampuan mental atau otak. 

3.2. Pengaruh positif dan negatif 

Pendekatan ini mengacu pada sisten orientasi inbalan 

(reward oriented).Sistem imbalan sebenarnya terdapat 

“pengendalian”, tidak bebas, kurang terbuka dan cenderung 

manipulatif, meskipun memberi menikmatan dan euphoria. 

3.3. Ada objek atau tidak 

Dalam tindakan tertentu, tetap ada ancaman kekerasan 

fisik maupun psikologis. Meskipun tidak memakan korban, 

tetapi membatasi tindakan manusia. 
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3.4. Ada subjek atau tidak 

Sebuah kekerasan disebut langsung atau personal jika ada 

pelakunya, dan bila tidak ada pelakunya disebut struktural atau 

tidak langsung.Disini jelas perbedaannya bahwa dampak atau 

akibat kekerasan langsung dapat dilacak pelakunya (manusia 

konkret). Namun kekerasan struktural justru sulit untuk 

menemukan pelaku manusia konkret. Kekerasan tidak langsung 

sudah menjadi bagian dari struktur itu (Strukturnya jelek) dan 

menampakkan diri sebagai kekuasaan yang tidak seimbang yang 

menyebabkan peluang hidup tidak sama. 

3.5. Disengaja atau tidak 

Bertitik berat pada akibat dan bukan tujuan, pemahaman 

yang hanya menekankan unsur sengaja tentu tidak cukup untuk 

melihat dan mengatasi kekerasan struktural yang bekerja secara 

halus dan tidak disengaja.Dari sudut korban, sengaja atau tidak, 

kekerasan tetapah kekerasan. 

3.6. Yang tampak dan tersembunyi 

Kekerasan yang tampak, nyata (manifest), baik yang 

personal maupun struktural, dapat dilihat meski secara tidak 

langsung.Sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang 

memang tidak kelihatan (latent), tetapi bisa dengan mudah 

meledak. Kekerasn tersembunyi akan terjadi jika situasi menjadi 

begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual dapat 
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menurun dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi yang 

struktural terjadi jika suatu struktur egaliter dapat dengan mudah 

diubah menjadi feodal, atau evolusi hasil dukungan militer yang 

hirarkis dapt berubah lagi menjadi struktur herarkis setelah 

tantangan utama terlewati (Galtung dalam Windhu, 1992: 67-

71). 

4. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Kekerasan dalam Rumah Tangga atau yang kerap disebut KDRT, 

merupakan sebuah fenomena universal, dimana terjadi hampir diberbagai 

belahan dunia. Kasus KdRT dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan 

dapat dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan tanpa 

mengenal status sosial, ekonomi dan pendidikan. 

Pada tahun 2004 telah disahkan undang-undang tentang tindak 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT), yakni undang-undang no. 23 

tahun 2004 tentang PKDRT. Undang-Undang tersebut merupakan hasil 

dari perjuangan para aktivis perempuan yang diharapkan mampu 

memberikan perlindungan dan membantu secara hukum bagi para korban 

KdRT. 

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKdRT) pasal 1 poin 1 

menjelaskan : 
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Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan 
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, 
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU PKdRT, 
2004 :3). 

 

Tindak kekerasan dalam rumah tangga memeperlihatkan suatu pola 

tindakan pemukulan atau penganiayaan oleh laki-laki terhadap perempuan 

dan antara pasangan seks dalam konteks relasi yang intim. Dalam 95% 

kasus, laki-laki menganiyaya perempuan, walaupun dalam beberapa 

dituasi perempuan adalah pelaku utamanya (US Department of Justice). 

(Robert dan Gilbert, 2009 : 368). 

Selain itu Seperti yang telah dijabarkan pada awal bab ini, dari 

berbagai data tentang kasus KdRT, korban dari tindak KdRT adalah 

perempuan. Dengan pelaku kekerasan adalah orang-orang terdekat 

khususnya suami atau mantan suami mereka. Kasus KdRT terjadi karena 

ketidak seimbangan relasi antara korban dengan pelaku, dimana suami 

memiliki posisi sebagai kepala keluarga (budaya patriarki). Kekerasan 

dalam Rumah Tangga merupakan sebuah gambaran tentang relasi 

kekuasaan yang tidak seimbang dalam sebuah hubungan perkawinan, 

dimana laki-laki sebagai pengontrol dan juga mendominasi. Kemudian 

upaya untuk mempertahankan otoritas didalam rumah maupun lingkungan 

masyarakat (Shinta, Brahmanti dkk, 2007: 6). 
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Berdasarkan Undang-Undang no 23 tahun 2004 Kekerasan dalam 

Rumah Tangga terbagi dalam 4 bentuk, yakni : 

4.1. Kekerasaan fisik, yakni suatu perbuatan yang dilakukan untuk 

menyerang fisik seseorang, seperti dengan menendang, mendorong, 

memukul, yang  mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka 

berat.  

4.2. Kekerasan psikis, berdasarkan pasal 7 UU PKdRT merupakan 

perbuatan melukai seseorang yang mengakibatkan ketakutan, 

hilangnya rasa percaya diri, hilannya kemampuan untuk bertindak, 

rasa tidak berdaya, dan/atai penderitaan psikis berat pada seseorang. 

Hal ini biasanya dilakukan dengan menyerang mental seseorang 

seperti mencaci, menghina, atau dengam mengancam sehingga 

memunculkan rasa takut. 

4.3. Kekerasan seksual, dimana kekerasan yang dimaksud adalah 

pemaksaan hubungan sekusal, termasuk pemaksaan cara-cara 

berhubungan seksual dan pemaksaan hubungan seksual dengan 

orang lain. Seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual. 

4.4. Kekerasan ekonomi, yakni memelantarkan orang dalam lingkup 

rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya 

atau karena persetujuan atau perjanjuan ia wajib memberikan 

kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 

kemudian juga mengakomodasi pelarangan bekerja yang 

menyebabkan ketergantungan ekonomi. (UU PKdRT, 2004 : 5-6) 
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Masih dalam sumber yang sama menjelaskan lingkup rumah tangga 

menurut UU PKdRT tahun 2004 pasal 2 meliputi suami, istri, anak, 

kemudian orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga seperti 

hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan pewalian yang 

menetap dalam rumah tangga termasuk orang yang bekerja membantu 

rumah tangga yang dipandang sebagai anggota keluarga dengan jangka 

waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. 

5. Sinematografi 

Sinematografi (Cinematography) secara literal berarti menulis 

gerakan. Menulis juga dapat berarti berkomunikasi, bagaimana kita 

mengkomunikasikan gerakan agar bisa dimengerti orang lain, bukan hanya 

diri kita sendiri. Seorang sinematografer bertanggung jawab atas kualitas 

gambar secara teknik. Bekerjasama dengan seorang sutradara, 

sinematografer memastikan sisi seni dab keindahan dari sebuah cerita dalam 

film (Zeembry, 2006: 137). 

Sinematografi sebagai ilmu terapan, merupakan bidang ilmu yang 

memgkaji tentang teknik penangkapan gambar  serta menggabung-

gabungkan gambar tersebut hingga menjadi rangkaian gambar yang 

memiliki arti atau dapat menyampaikan ide sebuah cerita. Untuk 

menghasilkan karya film yang baik, ada beberapa elemen penting ysang 

harus diperhatikan dalam pembuatan sebuah karya film, terutama teknik-

teknik sinematografi seperti tatacahaya sertateknik pengambilan gambar. 
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5.1 Tatacahaya (Lighting) 

Tatacahaya dapat diibaratkan sebagai warna cat yang dioleskan 

pada kanvas film kita. Tentunya kita dapat membayangkan 

bagaimana jika produksi film tanpa tata cahaya, ini sama halnya 

dengan melukis pada kanvas namun tak terlihat sama sekali. Video 

tercipta hanya jika ada cahaya (foto), hal ini dikarenakan video 

merupakan media untuk merekam gambar yang pada prisipnya 

memanfaatkan fenomena fotografi. 

Penataan cahaya dalam produksi tidak dapat dikesampingkan 

begitu saja, atau sekedar hanya memberi kesan terang tanpa 

mengindahkan adegan apa yang sedang dieksekusi. Dalam 

tatacahaya dikenal dua bentuk media pencahayaan, berdasarkan 

sumber cahaya yang digunakan. Pertama Available light yakni 

cahaya berasal dari alam (nature), seperti cahaya matahari, bulan 

ataupun cahaya yang berasal dari api. Kemudian yang kedua 

Artificial light yakni cahaya hasil rekaan/buatan. Termasuk 

didalamnya segala bentuk sumber cahaya dari lampu.Selain iti 

dilihat dari kompisisi tata cahaya yang tampak dalam frame kamera, 

ada empat tata cahaya dasar, yakni key light, fill light, back light, 

available light (Bayu dan Gora, 2004: 90). 
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5.2 Tata Kamera 

Dalam pembuatan sebuah karya film untuk memperoleh hasil 

perekaman yang maksimal maka tidak boleh hanya asal rekam saja, 

melainkan harus dilakukan secara matang. Yakni dengan melakukan 

kerjasama dengan Sutradara sebagai decision maker karya film,  

dengan pertimbangan dari seorang director of photography sebagai 

ahli bidang khusus desain visual gambar film, dan kameramen 

sebagai eksekutor perekaman gambar. Hal itu dimaksudkan pula 

agar wujud visual film enak dilihat dan tidak terkesan monoton dan 

juga pas dengan selera penonton. 

Ukuran framing lebih merujuk pada seberapa besar ukutan 

objek mengisi komposisi ruang frame kamera.Ukuran framing dibagi 

menjadi beberapa ukuran standart berdasarkan jauh dekatnya objek. 

Dalam pengambilan gambar harus diperhatikan, ada kesepakatan 

yang tidak tertulis, bahwa komposisi framing tidak boleh memotong 

sendi subjek, karena hal ini kurang estensi untuk dilihat (Bayu dan 

Gora, 2004 :55). 

5.2a BCU (Big Close Up) atau ECU (Extreme Close Up) 

Ukuran close up dengan framing lebih memusat/detail 

pada salah satu bagian tubuh atau aksi yang mendukung 

informasi peristiwa jalinan alur cerita. 

5.2b CU (Close Up) 
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Framing pengambilan gambar, dimana kamera berada 

didekat atau terlihat dekat dengan subjek, sehingga gambar 

yang dihasilkan, subjek memenuhi ruangan frame. Disebut 

juga dengan close shot. 

5.2c MCU (Medium Close Up) 

Pengambilan gambar dengan posisi framing subjek lebih 

jauh dari close up, namun lebih dekat dari medium shot. Untuk 

pengambilan gambar ini harus diperhatikan sendi subjek. 

5.2d MS (Medium Shot) 

Medium Shot merekam gambar subjek kurang lebih 

setengah badan.Biasanya digunakan kombinasi dengan Follow 

Shot terhadap subjek bergerak. Hal ini dimaksudkan untuk 

memperhatikan detil subjek dan sedikit member ruang 

pandang subjek – nose room. 

5.2e Medium Full Shot (Knee Shot) 

Disebut Knee Shot karena memberi batasan framing 

tokoh sampai kira-kira tiga seperempat ukuran tubuh.Hal ini 

memungkinkan penonton untuk mendapat informasi 

sambungan peristiwa dari aksi tokoh tersebut, dimana 

informasi ini tidak didapat dari Medium Shot. 

5.2f FS (Full Shot) 
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Pengambilan gambar dengan subjek secara utuh dari 

kepala hingga kakinya, secara teknis batasan atas diberi sedikit 

ruang untuk head room. 

5.2g Medium Long Shot 

Framing kamera dengan mengikutsertakan setting 

sebagai pendukung suasana, diperlukan karena ada 

kesinambungan cerita dan aksi tokoh dengan setting tersebut. 

5.2h  LS (Long Shot) 

 Ukuran framing diantara Medium Long Shot  (MLS) 

dan Exstreme Long Shot (ELS), luas ruang pandangnya lebih 

lebar dibandingkan dengan MLS dan lebih sempit 

dibandingakan dengan ELS. 

5.2i  ELS (Exrteme Long Shot) 

Pengambilan gambar dimana artis tampak jauh hampir 

tak terlihat, disini seting ruang ikut berperan.Objek gambar 

terdiri dari artis dan interaksinya dengan ruang, sekaligus 

untuk mebantu imajinasi ruang cerita dan peristiwa kepada 

penonton. 

6. Analisis Isi 

Analisis isi merupakan suatu  teknik penelitian yang dirancang untuk 

membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sahih data dengan 

memperhatikan konteksnya. Sebagai suatu teknik penelitian, analisis isi 

mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah. Hal ini 
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bertujuan untuk memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru 

menyajikan “fakta” dan dan panduan praktis pelaksanaannya. Ia adalah 

sebuah alat. Dimana suatu alat ilmu pengetahuan harusla  handal (reliable), 

terutama ketika penelitian lain, dalam waktu dan keadaan yang berbeda, 

menerapkan teknik yang sama terhadap data yang sama, maka hasilnya 

haruslah sama. Ini merupakan  tuntutan agar analisis isi replicable 

(Krippendorff, 1993:15). 

Secara instuitif, analisis isi dapat dikarakterisasikan sebagai metode 

penelitian makna simbolik pesan.kebanyakan analisis isi barangkali 

mempunyai pendirian seperti ini dan karakterisasi tampaknya masuk akal. 

Gambaran pesan yang paling jelas ialah bahwa mereka menginformasikan 

sesuatu seolah-olah mereka mengalami sendiri. Dimana pesan dan 

komunikasi simbolik berkaitan dengan gejala-gejala yang tidak teramati 

secara langsung. Sifat seolah-olah mengalami sendiri dari komunikasi 

simboliklah yang memaksa penerima menghubungkan data inderawi dengan 

lingkungan empirisnya. Lingkungan empiris inilah yang dimaksud sebagai 

konteks (Krippendorf, 1993: 15-18). 

Barelson menjelaskan, analisis isi merupakan suatu metode untuk 

mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif dan 

kuantitatif terhadap pesan yang tampak (Barelson dalam Kriyantono, 2010: 

232). Analisis isi digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi 

yang berupa surat kabar, buku, puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan, pidato, 
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surat, peraturan, undang-undang, musik, teater dan sebagainya (Rakhmat, 

2005: 89).  

Berdasarkan definisinya, Barelson memilih atribut “nampak 
(manifest)” hanya untuk menjamin agar pengkodean (coding) data 
dalam analisis isi dapat diverifikasi secara inter-subyektik dan 
handal. Definisinya telah membuat banyak ilmuan percaya bahwa isi 
yang tampak (latent) tidak perlu dianalisis (Barelson dalam 
Krippendorff: 1993, 16). 

 

Holsti dan Stone (1965) mengemukakan sebuah definisi yang 

berbeda dengan definisi Barelson, Setidaknya dalam dua cara penting, 

pertama, definisi tersebut mengakui karakter inferential dari pengkodean 

unit-unit tekstual kedalam kategori-kategori konseptual. Kedua, definisi 

tersebut menjadikan interfensi sebagai titik pusat: “analisis isi adalah sebuah 

teknik penelitian untuk membuat interfensi-interfensi dengan 

mengidentifikasi secara sistematik dan obyektif karakteristik-karakteristik 

khusus dalam sebuah teks” (Stone, dkk dalam Krippendorff: 1993: 19). 

Janis (1965) menegaskan bahwa perlu danya pengujian kesahihan 

hasil analisis isi terhadap komunikasi massa dengan menghubungkan-nya 

dengan persepsi-persepsi audiens dan pengaruh-pengaruh yang bersifat 

perilaku (behavioral). Analisis isi juga harus prediktif terhadap sesuatu yang 

pada prinsipnya dapat diobservasi untuk membantu mengkonseptualisasikan 

bagian dari realitas yang memunculkan teks yang dianalisis. Analisis isi 

harus dilaksanakan berkaitan dan dijustifikasi dalam hubungannya dengan 

konteks data (Janis dalam Krippendorff, 1993: 19). 
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Krippendorff  menjelaskan bahwa semua teori tentang makna, teori 

tentang gejala simbolik, termasuk didalamnya tentang isi pesan, sama dalam 

hal yang berhubungan dengan keterkaitan data dengan konteksnya. Data 

merupakan stimulus atau sarana tanda, seperti tanda hitam dan putih diatas 

kertas. Meskipun demikian, sebagian besar perhatian terhadap makna 

bermula dengan tingkat abastraksi yang lebih tinggi, yakni seperti dokumen-

dokumen tertulis, film, dialog-dialog verbal dan lukisan untuk menyebut 

sebagian kecil saja (Krippendorff, 1993: 19-20). 

G. Definisi Konseptual  

Penelitian analisis isi dimulai dari konsep. Konsep sendiri secara umum 

didefinisikan sebagai abstraksi atau representasi dari suatu objek atau gejala 

sosial. Konsep semacam gambaran singkat dari sebuah realitas sosial, yang 

dipakai untuk mewakili suatu realitas yang kompleks (Eriyanto, 2011: 174-

175). Definisi konseptual dari penelitian ini ialah kekerasan dalam rumah 

tangga (KdRT), dan Film Televisi (FTV). 

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKdRT , 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan setiap perbuatan 

terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau 

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindak KdRT dapat dilakukan oleh 
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seorang suami, istri, anak atau anggota keluarga lainnya (UU PKdRT, 

2004: 3). 

2. Film Televisi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) film dapat 

diartikan menjadi dua bagian.Pertama, film merupakan sebuah selaput 

tipis berbahan seluloid yang digunakan untuk menyimpan gambar negatif 

dari sebuah objek.Kedua, film dapat diartikan sebagai lakon atau gambar 

hidup (Tamburaka, 2013:113). 

Film Televisi (FTV) merupakan bagian dari program televisi, yang 

disiarkan melalui media televisi, dimana jenis film ini diproduksi untuk 

konsumsi pemirsa televisi (Mabruri, 2013:8). 

H. Definisi Operasional 

a. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) 

1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga 

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 PKdRT,  bentuk-

bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan 

fisik saja, namun juga mencakup tindak kekerasan secara psikis, 

ekonomi dan seksual.  

a) Kekerasan fisik  

Kekerasan fisik merupakan suatu perbuatan yang 

menyebabkan rasa sakit, menyebabkan seseorang terluka secara 
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fisik, seperti penganiyayaan, pemukulan, bahkan hingga 

pembunuhan, yang termasuk dalam kekerasan fisik ialah : 

1. Memukul 

2. Menendang 

3. Menampar 

4. Mendorong 

5. Mencekik 

6. Menjambak 

7. Melempar  

8. Membunuh 

b) Kekerasam psikis 

Merupakan perbuatan melukai seseorang yang 

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak 

berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.Hal ini 

biasanya dilakukan dengan menyerang mental seseorang seperti 

mencaci, menghina, atau dengam mengancam sehingga 

memunculkan rasa takut. Yang termasuk dalam kekerasan psikis 

ialah : 

1. Mengancam 

2. Menghina 

3. Membentak (berteriak-teriak) 

4. Memaki 

5. Memaksa 
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c) Kekerasan seksual 

Merupakan tindak kekerasan dengan melakukan pemaksaan 

hubungan sekusal, termasuk pemaksaan cara-cara berhubungan 

seksual dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain,  

yang termasuk dalam kekerasan seksual yakni : 

1. Pemerkosaan 

2. Pemaksaan hubungan seksual 

3. Pelacuran anggota keluarga 

4. Pelecehan seksual 

d) Kekerasan ekonomi 

Yakni memelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, 

yang termasuk dalam kekerasan ekonomi ialah : 

1. Tidak memberikan nafkah 

2. Memaksa anggota keluarga (istri) untuk bekerja 

3. Mengusir anggota keluarga 

4. Melarang anggota keluarga (istri) untuk bekerja 

2. Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) 

Berdasarkan UU PKdRT pasal 1 poin 3 dijelakan bahwa yang 

menjadi korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau 

ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dimana dalam pasal 

2 dijelaskan yang termasuk dalam lingkup rumah tangga ialah : 

a) Suami  c) Anak 

b) Istri   d) Anggota keluarga lain  
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3. Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) 

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga ialah orang yang 

melakukan tindak kekerasan, penganiayaan kepada anggota keluarga 

lainnya.Mereka adalah orang yang tinggal dalam sebuah lingkup 

rumah tangga. Mereka yang termasuk dalam pelaku kekerasan ialah : 

a) Suami 

b) Istri 

c) Anak 

d) Anggota keluarga lain 

b. Film televisi 

Tata Kamera 

Tata kamera diperlukan agar wujud visual film enak dilihat 

dan tidak terkesan monoton dan juga pas dengan selera penonton. 

a) ECU (Extreme Close Up) 

b)  CU (Close Up) 

c) MCU (Medium Close Up) 

d) MS (Medium Shot) 

e) Medium Full Shot (Knee Shot) 

f) FS (Full Shot) 

g) Medium Long Shot 

h) LS (Long Shot) 

i) ELS (Extreme Long Shot. 



I. Matriks 
1. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Kerangka Teori 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Definisi Konseptual 

  

 

 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) menurut UU no 23 
tahun 2004 tentang PKdRT mendefinisikan KdRT sebagai 
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang 
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, 
seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga 
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, 
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam 
lingkup rumah tangga (UU PKdRT, 2004: 3) 

Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) 
memperlihatkan suatu pola tindakan pemukulan atau 
penganiayaan oleh laki-laki terhadap perempuan dan antara 
pasangan seks dalam konteks relasi yang intim (Robert dan 
Gilbert,2009: 368). 

Definisi kekerasan menurut P. Lardellier (2003) yaitu prinsip 
tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa 
pihak lain tanpa persetujuan (Haryatmoko, 2007:119). 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) merupakan tindak penganiayaan terhadap orang-orang yang berada didalam lingkup rumah 
tangga yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit, penderitaan dan kesengsaraan baik secara fisik, psikis, seksual maupun secara ekonomi 
dengan cara memaksa, memukul, merampas kemerdekaan bahkan hingga menghilangkan nyawa seseorang.  
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2. Film Televisi (FTV) 
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MenurutKamusBesarBahasa Indonesia film 

dapat diartikan menjadi duabagain. Pertama, 

film merupakan sebuah selaput tipis berbahan 

seluloid yang digunakan untuk menyimpan 

gambar  negatif dari sebuah objek. Kedua, film 

dapat diartikan sebagai lakon atau gambar hidup 

(Tamburaka, 2013: 113). 

Film televisi merupakan bagian dari 
program televisi, dimana jenis film ini 
diproduksi untuk konsumsi pemirsa televisi 
(Mabruri, 2013:8). 

Film merupakan produk komunikasi massa 
karena memiliki cirri dari komunikasi massa 
dimana film merupakan media komunikasi 
yang bersifat satu arah. Yaitu pesan yang 
dikirim oleh film tidak mendapatkan feed back 
langsung atau pun arus balik yang berupa 
respon langsung dari audiens terhadap pesan 
yang disampaikan melalui film tersebut 
(Effendy, 2001: 22). 

FTV sama halnya dengan 

film pada umumnya, yang 

berbeda ialah medium 

penyampaiannya, dimana 

film televisi merupakan 

bagian dari program 

televisi, yang disiarkan 

melalui media televisi 

yang tentunya diproduksi 

untuk konsumsi pemirsa 

televisi. 

 

Tata 
kamera 

CU (Close Up) 

MS (Medium Shot) 

Medium Long Shot 

FS (Full Shot) 

LS (Long Shot) 

MCU (Medium Close 
Up) 

Medium Full Shot 
(Knee Shot) 

ELS (Exrteeme 
Long Shot) 

Extreeme close Up 
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J. Metode Penelitian 

1) Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk jenis 

penelitian yang digunakan ialah dekriptif kuantitatif, yakni suatu metode 

yang digunakan untuk mendiskripsikan hasil penelusuran informasi ke 

fakta yang diolah menjadi statistik data. Dengan tujuan untuk 

menggambarkan sistematika fakta atau karakteristik secara faktual dan 

seksama  (Rakhmat, 1998 : 24). 

Dengan menggunakan penelitian kuantitatif, peneliti dapat 

menghitung frekuensi mengenai jenis kekerasan, korban dan juga pelaku 

tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT)  yang muncul dalam 

FTV Sinema Indosiar dan juga mengambil kesimpulan dari data yang 

telah didapatkan dan telah dihitung.  

2) Metode Analisis isi  

Menurut Bernard Barelson (1952) dan Kerlinger (1973) sama-sama 

mendefinisikan analisis isi sebagai suatu teknik riset untuk 

mendefinisikan isi komunikasi yang nyata secara objektif, sistematik dan 

kuantitatif. Sedangkan menurut Holsti (1969) analisis ini merupakan 

metode riset yang dikembangkan secara khusus menyelidiki setiap 

permasalahan tentang isi komunikasi berdasarkan inferensi-inferensi 

yang ada (Barelson , Kerlinger dan Holsti dalam Aan, 2013: 34). 
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Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi 

komunikasi yang tampak (manifest), dan dilakukan secara objektif, valid, 

reliable dan dapat direplikasi (Eriyanto, 2011:15). 

Kemudian analisis isi menurut Riffe, Lacy dan Fico (1998) : 

Analisis isi adalah pengujian yang sistematis dan dapat 
diteplikasi dari symbol-simbol komunikasi, dimana symbol ini 
diberikan nilai numeric berdasarkan pengukuran yang valid, dan 
analisis menggunakan metode statistic yntuk menggambarkan isi 
komunikasi, menarik kesimpulan dan memberikan konteks, bila 
produksi ataupun konsumsi (Eriyanto, 2011: 15). 
 

3) Unit Analisis Penelitian 

Krippendorff (2007) mendefinisikan unit analisis sebagai apa yang 

diobservasi, dicatat dan dianggap sebagai data, memisahkan menurut 

batas-batasnya dan mengidentifikasi untuk analisis isi berikutnya. Secara 

sederhana dapat digambarkan sebagai bagian apa dari isi yang kita teliti 

dan kita pakai untuk menyimpulkan isi dari suatu teks (Krippendorff 

dalam Eriyanto, 2011: 59). 

Kategori unit analisis dan operasional penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 1.2 
Unit analisis penelitian 

 
Variabel  Dimensi Operasional 

 
 
 

Kekerasan fisik 

Memukul Kekerasan fisik 
merupakan suatu 
perbuatan yang 
menyebabkan rasa sakit, 
menyebabkan seseorang 
terluka secara fisik, 
seperti penganiyayaan, 
pemukulan, bahkan 
hingga pembunuhan. 

Menendang 
Menampar 
Mendorong 
Mencekik 

Menjambak 
Melempar 

Membunuh 
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Kekerasan psikis 

Mengancam Merupakan perbuatan 
melukai seseorang yang 
mengakibatkan 
ketakutan, hilangnya rasa 
percaya diri, rasa tidak 
berdaya, dan/atai 
penderitaan psikis berat 
pada seseorang. 

Menghina 
membentak (berteriak-

teriak) 
Memaki 

Memaksa 

Kekerasan 
Seksual 

Pemerkosaan Merupakan tindak 
kekerasan dengan 
melakukan pemaksaan 
hubungan sekusal, 
termasuk pemaksaan 
cara-cara berhubungan 
seksual dan pemaksaan 
hubungan seksual dengan 
orang lain,   

Pemaksaan hubungan 
seksual 

Pelacuran anggota 
keluarga 

Pelecehan Seksual 

Kekerasan 
Ekonomi 

Tidak memberi nafkah Yakni memelantarkan 
orang dalam lingkup 
rumah tangganya 

Memaksa anggota 
keluaga bekerja 

Mengusir anggota 
keluarga 

Melarang anggota 
keluarga bekerja 

 
 
 
 

 
Pelaku KdRT 

Suami Pelaku kekerasan dalam 
rumah tangga ialah orang 
yang melakukan tindak 
kekerasan, penganiayaan 
kepada anggota keluarga 
lainnya. Mereka adalah 
orang yang tinggal dalam 
sebuah lingkup rumah 
tangga 

Istri 
Anak 

Anggota keluarga lain 

 
 
 
 

Korban KdRT  

Suami Korban KdRT adalah 
orang yang mengalami 

kekerasan dan/atau 
ancaman kekerasan dalam 

lingkup rumah tangga. 

Istri 
Anak 

Anggota keluarga lain 

 
4) Sumber Data 

Pengumpulan data dilakukakan melalui perekaman secara mandiri, 

yakni dengan mengumpulkan FTV Sinema indosiar dengan cara men-
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download melalui youtube. Yakni FTV Sinema Indosiar periode 27 

Mei-2 Juni 2014. 

5) Populasi dan Sampling 

Populasi merupakan semua anggota dari objek yang ingin kita 

ketahui isinya.Populasi harus diidefinisikan secara jelas agar anggota 

dari populasi dapat ditentukan secara cermat.Populasi yang telah 

ditentukam dan didefinisikan ini disebut sebagai populasi sasaran. 

Populasi sasaran akan menentukan mana yang termasuk dalam anggota 

populasi dan mana yang tidak (Eriyanto, 2011: 109-110). Sedangkan 

sampel merupakan bagian dari populasi (Rakhmat, 1998: 78). 

Sample dalam penelitian ini ialah FTV Sinema Indosiar dari 

periode 27 Mei hingga 2 Juni 2014 yang terdiri dari Sinema Pagi yang 

tayang pukul 08.30 WIB dan Sinema Pintu Taubat pukul 12.00 WIB.  

Terdiri dari tujuh judul FTV yakni : 

a. Sinema Pagi “Sakit Rasanya Nggak Dihargai” 

b. Sinema Pintu Taubat “Aku Lahir Untuk Menyelamatkan Ibuku” 

c.  Sinema Pintu Taubat “ Aku Malu Dengan Kerjaan Istriku” 

d. Sinema Pintu Taubat “ Suamiku Dikuasai Pacarnya” 

e.  Sinema Pintu Taubat “Aku Bukan Suami Yang Sempurna” 

f.  Sinema Pintu Taubat “ Kisah Nyata : Istriku Larang Aku 

Hajikan Emak” 

g. Sinema Pintu Taubat “Aku Menikahi Kembaran Istriku”. 

6) Reliabilitas 
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Uji reliabilitas digunakan untuk meguji kebenaran yang telah 

diperoleh, juga untuk mengetahui sejauh mana alat ukur yang kita pakai 

akan menghasilkan temuan yang sama berapa kali pun dipakai. Tes 

reliabilitas dilakukan oleh dua koder, yakni peneliti sendiri dan 

pengkoder lain yang dijadikan sebagai perbandingan hasil perhitungan 

data penelitian sehingga kebenarannya tetap tidak berubah. Dalam 

penelitian ini yang menjadi pengkoder kedua ialah Moch. Irsyad 

Mahlefi yakni alumni mahasiswa  jurusan Broadcasting and Cinema di 

Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah 

Surakarta angkatan tahun 2009. Pemilihan ini didasarkan pada latar 

belakang pendidikan serta prestasi yang dimiliki oleh pengkoder kedua.  

Yakni selain berasal dari jurusan Broadcasting and Cinema dia dengan 

beberapa temannya juga pernah mengikuti lomba Video Amatir Piala 

Kepresidenan tahun 2014 dengan film yang berjudul “Kita Indonesia” 

dan akhirnya memperoleh juara pertama. Sehingga dengan pengalaman-

pengalamannya serta dengan pemahamannya mengenai sinematografi, 

diharapkan pengkoder kedua mampu melihat dengan seksama tentang 

adegan kekerasan dalam rumah tangga dari sisi sinematografi. 

Kemudian untuk mendapatkan keakuratan hasil dalam penelitian 

ini,  peneliti menggunakan rumus Holsti untuk menghitung data yang 

sudah dipilih oleh dua pengkoder. 

ܴܥ =
2M

N1 + N2 
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 Keterangan : 

 CR    = Coeficients Reliability 

M = Jumlah pernyataan yang disetujui oleh pengkoding dan periset 

N1,N2 = Jumlah pernaytaan yang diberikan kode oleh pengkoding dan 

periset. (Eriyanto, 2011 : 239). 

7) Uji Coba Penelitian  

Uji coba penelitian ini dilakukan untuk menguji kelayakan perhitungan. 

Uji coba ini dilakukan pada salah satu judul Sinema Indosiar yakni 

Sinema Pagi “Sakit Rasanya Nggak Dihargai” 

 Hasil uji coba penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.3 
Hasi Uji Reliabilitas 

FTV Sinema Pagi “Sakit Rasanya Nggak Dihargai” 

Variabel Dimensi N1 N2 M 
Persentase 

(%) 
Persentase 

(%) 
Variabel Keseluruhan 

Kekerasan 
Fisik 

 
 
 
 
 

 

Memukul           
Menendang           
Menampar           
Mendorong 2 2 2 100% 8,7% 
Mencekik           

Menjambak           
Melempar           

Membunuh           
Jumlah per variabel 2 2 2 100%   

Kekerasan 
Psikis 

  
  
  
  

Mengancam 4 3 3 17,6% 13 % 
Menghina 7 5 6 35,3% 26,1% 

Membentak 4 5 5 29,4% 21,7% 
Memaki 5 3 3 17,6% 13% 

Memaksa           

Jumlah per variabel 22 18 17 100%   
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Kekerasan  
Seksual 

  
  
  
  
  

Pemerkosaan           
pemaksaan 
hubungan           

seksual 
pelacuran 
anggota            
keluarga 

pelecehan 
seksual           

Jumlah per variabel           

Kekerasan 
Ekonomi 

  
  
  
  
  
  

Tidak memberi 
nafkah 1 1 1 25% 4,3% 

Memaksa 
anggota  

2 2 2 50% 8,7% 
keluarga 
bekerja 

Mengusir 
anggota  

 1  1 1  25%  4,3%  keluarga  
Melarang 
anggota  

          
keluarga 
bekerja 

Jumlah per variabel 3 3 3 100%   
Jumlah keseluruhan 28 24 23   100% 

 

ܴܥ =
2M

N1 + N2 

      =
2x23

28 + 24 

       = ସ
ହଶ

 

     = 0,89 

     = 89 % 

 

 


