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ABSTRAK  

Imamiyyah,Uswatun. 2000. Struktur dan Isi Cerita serta Tanggapan Pendengar 
dalam Siaran Hiburan Cerita Misteri Keramat di Radio Andalus 91.1 FM 
Kota Malang. Skripsi. Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra. Universitas 
Negeri Malang, Pembimbing: (1) Dr. Abd. Syukur Ghazali, M.Pd. (2) Drs. 
Imam Agus Basuki M.Pd  

Kata kunci: Cerita misteri, siaran radio   

Penelitian yang berjudul Struktur dan Isi Cerita serta Tanggapan Pendengar 
dalam Siaran Hiburan Cerita Misteri Keramat di Radio Andalus 91.1 FM Kota 
Malang ini dilatarbelakangi rasa ketertarikan peneliti terhadap hal mistis, yaitu suatu 
hal kejadian di luar keberadaan manusia normal yang sering menimbulkan banyak 
pertanyaan. Siaran hiburan cerita misteri Keramat salah satu progam siaran yang 
diminati oleh banyak pendengarnya dengan tingkat keberhasilan mencapai 85% 
pendengarnya.      

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi (1) struktur cerita, (2) 
struktur pendukung cerita, (3) isi cerita, dan (4) tanggapan pendengar terhadap cerita 
dalam siaran hiburan cerita misteri Keramat di Radio Andalus 91.1 FM Kota 
Malang.  

Data penelitian ini diambil dari paparan cerita dan paparan pendukung cerita. 
Paparan cerita berupa struktur cerita, isi cerita, dan tanggapan cerita (pendengar) 
terhadap cerita-cerita misteri, sedangkan paparan pendukung cerita berupa aspek 
penting yang digunakan dalam siaran hiburan cerita misteri yaitu aspek musik aspak 
suara. Rancangan penelitian menggunakan metode kualiatatif. Dalam penelitian ini 
data diolah dengan menggunakan panduan penelitian. Data yang berhasil ditemukan 
kemudian dianalisis.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program acara hiburan cerita-cerita 
misteri mengandung struktur cerita, struktur pendukung cerita, isi cerita, dan 
tanggapan pendengar terhadap cerita dalam siaran hiburan cerita misteri Keramat . 
Struktur cerita meliputi struktur awal, struktur tengah, dan struktur akhir cerita. 
Struktur awal berupa tahap paparan dan tahap rangsangan.Tahap paparan terealisasi 
dalam bentuk pelukisan tema, penyebutan nama tokoh, penyebutan waktu dan tempat 
kejadian. Tahap rangsangan terealisasi dalam bentuk sikap pelanggaran terhadap 
peraturan, sikap berani melakukan tindakan berbahaya, adanya pemunculan imajinasi 
visual berupa bayang-bayang, dan kondisi mengejutkan dalam menghadapi sesuatu.  

Struktur tengah cerita berupa tahap gawatan dan tahap klimaks cerita. Tahap 
gawatan cerita terealisasi dalam bentuk sikap menegangkan, misteri alam, sikap 
perdebatan, dan sikap tidak peduli. Tahap klimaks cerita terealisasi dalam sikap 
perkelahian, dampak merajalela, adanya wujud pemunculan imajinasi visual berupa 
jin, aksi kemarahan, dan bencana alam. Struktur akhir cerita berupa tahap selesaian 
yang terealisasi dalam bentuk solusi, terbongkarnya masalah, dan kematian.  

Struktur pendukung cerita meliputi aspek musik dan aspek suara. Aspek 
musik terealisasi dengan musik orkestra yang diwujudkan dengan alat musik orkestra 
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yang diwujudkan dengan alat musik orkestra seperti genderang, drum, gitar, cymbal; 
musik tradisional seperti dog-dog, sejenis genderang kecil berasal dari Jawa Barat 
dari Jawa. Aspek suara terdiri dari suara hantu, seperti ringkikan hantu; suara 
manusia seperti suara horor night, malam mencekam, tangisan bayi, dan keramat; 
suara hewan seperti suara jangkrik, katak, anjing, srigala, tokek, dan kucing; suara 
benda seperti derekan pintu, benda dipukul, bunyi sepatu berjalan, dan suara sapu 
digunakan; dan suara alam seperti guguran daun.  

Isi cerita meliputi cerita fakta dan cerita fiktif. Cerita fakta merupakan cerita 
yang didalamnya dipaparkan kesaksian nama tokoh, tempat kejadian, dan waktu 
kejadian. Cerita fiktif merupakan cerita yang didalamnya tidak dipaparkan kesaksian 
baik nama tokoh, tempat kejadian, dan waktu kejadian.  

Tanggapan cerita pendengar merupakan argumen atau tanggapan pendengar 
terhadap cerita yang disampaikan responden. Tanggapan cerita terdiri atas tanggapan 
verbal dan tanggapan nonverbal. Tanggapan verbal bahasa adalah tanggapan dengan 
menggunakan bahasa atau kata-kata untuk mengutarakan tanggapan cerita, sedangkan 
tanggapan nonverbal adalah tanggapan tanpa menggunakan kata-kata, biasa 
diwujudkan dengan perilaku. Tanggapan nonverbal terelisasi dengan tanggapan 
fasial, postural, dan gestural.  

Berdasarkan hasil penelitian ditunjukkan bahwa isi cerita menjadi penting, 
tatkala aspek pendukung cerita ditempatkan pada konteks cerita, maka kesan yang 
berpengaruh adalah paparan verbal, sehingga kesan misteri tidak dapat dimunculkan. 
Hadirnya aspek pendukung cerita dalam siaran cerita misteri dapat memunculkan 
kesan misteri dalam cerita. Sementara itu, hadirnya tanggapan pendengar terhadap 
cerita menentukan keberhasilan acara siaran cerita misteri tersebut dengan tujuan 
untuk mengetahui respon pendengar yang memunculkan kesan-kesan takut, ngeri, 
tegang, dan seram, sehingga dengan munculnya kesan tersebut dapat dikatakan acara 
tersebut berhasil. Keberhasilan tersebut dapat diwujudkan dari sebuah tanggapan baik 
berupa tanggapan verbal maupun nonverbal. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa dalam siaran hiburan cerita misteri Keramat , struktur cerita, struktur 
pendukung cerita, isi cerita, dan tanggapan cerita merupakan rangkaian dalam 
program siaran cerita misteri tersebut.  

Penelitian ini bersifat terbatas, masih banyak aspek lain yang belum 
terungkap. Oleh kaena itu perlu adanya pengkajian lebih lanjut tentang aspek-aspek 
thiller dalam cerita misteri.    


