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Abstrak  
Masalah utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana makna tanda kasih sayang pada tokoh 
yang terdapat dalam serial web drama My Lecturer, My Husband. Penelitian ini  bertujuan 
untuk mendapatkan deskripsi mengenai makna tanda kasih sayang dalam serial web drama 
My Lecturer, My Husband. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif 
dengan menggunakan metode analisis semiotika Roland Barthes. Data dalam penelitian ini 
yaitu potongan gambar berupa adegan dalam drama My Lecturer, My Husband yang 
menunjukkan tanda kasih sayang dan didukung dengan dialog antartokoh. Hasil analisis data 
menunjukkan bahwa tanda kasih sayang dalam serial drama My Lecturer, My Husband ini 
ada 5 yang ditemukan, yaitu : memberi perhatian, membantu menyelesaikan masalah, 
menjadi pendengar yang baik, memberi proteksi, memberi kelembutan dan sentuhan kasih 
sayang. adapun pesan yang dapat diambil dari drama tersebut yaitu perjodohan tidak selalu 
berakhir buruk bagi seseorang, dalam menjalani rumah tangga perlu kesabaran ekstra serta  
pengorbanan, sehingga apa yang diperjuangkan dapat dimiliki seutuhnya. 

Kata Kunci: Kasih Sayang, Web drama, My Lecturer, My Husband, Semiotik 
 
Abstract  

The main problem in this study is how the meaning of the sign of affection for the characters 
contained in the web drama series My Lecturer, My Husband. This study aims to obtain a 
description of the meaning of the sign of affection in the web drama series My Lecturer, My 
Husband. This research is a type of qualitative descriptive research using Roland Barthes 
semiotic analysis method. The data in this study are image pieces in the form of scenes in the 
drama My Lecturer, My Husband which show signs of affection and are supported by 
dialogue between characters. The results of data analysis showed that there were 5 signs of 
love in the drama series My Lecturer, My Husband, which were found, namely: giving 
attention, helping love to solve problems, being a good listener, giving protection, giving 
attention and affection. as for the message that can be taken from the drama, namely 
matchmaking does not always end badly for someone, living at home requires extra patience 
and sacrifice, so that what is fought for can be owned completely. 
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Pendahuluan  
Karya sastra adalah buah cipta, rasa dan 
pekerjaan kreatif oleh seorang pengarang 
yang ditunjukkan melalui tanda-tanda 
bahasa dalam meningkatkan kehidupan 
manusia (Avhisa, 2014). Karya sastra 
adalah karya seni yang menggunakan 
bahasa sebagai media. Bahasa sebagai 
media tidak lagi universal; dalam seni, 
bahasa memiliki bentuk seninya sendiri 
sebelum menjadi sastra. Bahasa memiliki 
kedudukan sebagai bahan dalam relasinya 
dengan sastra, dan memiliki sistem dan 
konvensi yang menggunakan bahasa, 
dikenal dengan semiotik. (Pradopo, 2001: 
72)  
 Menurut Hoed (dalam Nurgiyantoro, 
1994) menjelaskan bahwa semiotik yaitu 
ilmu yang menelaah tanda. Tanda-tanda itu 
dapat berupa anggota badan, bentuk dan 
potongan rumah, warna,  gerakan mata, 
pakaian, bendera dan karya seni. Oleh 
karena itu, semiotik bersifat multidisiplin 
yang dapat diterapkan pada linguistik, 
sastra, seni, film, filsafat, antropologi dll.   

Pada teorinya, Roland Barthes 
mengembangkan semiotika menjadi dua 
tingkatan tanda yaitu denotasi dan 
konotasi. Ia menggunakan istilah “orders of 
signification” . first of signification berarti 
makna denotasi. Sedangkan second of 
signification berarti makna konotasi. 
Urutan pertama yaitu penanda dan 
petanda yang berbentuk sebuah tanda. 
Tanda tersebut yang dinamakan makna 
denotasi. Kemudian dari tanda tersebut 
muncul pemaknaan lain yaitu makna 
konotasi (Pujianti, 2018). Tujuan dari teori 
semiotika Roland Barthes adalah untuk 
memahami berbagai sistem pemikiran dan 
mengembangkan ide-ide yang berdampak 
pada kehidupan pribadi dan sosial dalam 
hal denotasi, konotasi, dan kemampuan 
untuk berkembang menjadi mitos. 

Karya sastra terbagi menjadi tiga 
jenis yakni, puisi, prosa, serta drama. 

Drama merupakan genre sastra yang 
menggambarkan kehidupan dengan tikaian 
dan emosi lewat gerak-gerik dan dialog 
yang umumnya dipentaskan. Namun 
perkembangan teknologi telah membawa 
implikasi sosial pada masyarakat. Internet 
adalah salah satu kebutuhan yang tidak 
dapat dipisahkan dengan masyarakat saat 
ini. Banyaknya masyarakat yang mengakses 
layanan internet seperti youtube dan 
sejenisnya, akhirnya melahirkan figur baru 
bernama web series atau serial web, yang 
merupakan video yang ditayangkan dalam 
periode waktu tertentu di internet. Dalam 
(Zain, 2018) menyatakan serial web sering 
dibuat dengan tujuan untuk dilihat oleh 
pemirsa melalui internet. Sama halnya 
dengan acara TV tradisional, konten serial 
web dibagi menjadi dua kategori: fiksi dan 
nonfiksi. 
 Salah satu genre yang diminati oleh 
masyarakat adalah jenis romansa. Bisa 
dilihat dari banyaknya stasiun TV maupun 
serial web drama yang memproduksi 
tayangan bergenre romantis. Hal ini karena 
menayangkan kisah percintaan romantis 
yang berfokus pada gairah, emosi, dan 
keterlibatan romantis kasih sayang dari 
karakter utama dan perjalanan cinta hingga 
pernikahan. 

Kasih sayang dapat dilakukan 
dengan berbagai cara, baik verbal maupun 
nonverbal. Secara verbal yaitu kata-kata, 
dan secara nonverbal yaitu ekspresi wajah, 
tindakan, atau tanda-tanda yang mungkin 
hanya sepele namun memiliki pesan kasih 
sayang. (Anggitasari, 2019). Kasih sayang 
dapat diartikan sebagai rasa cinta, rasa 
sayang, dan rasa suka terhadap orang lain. 
Dalam kasih sayang setidaknya menuntut 
adanya dua pihak. 
 Secara garis besar drama My 
Lecturer, My Husband ini menggambarkan 
bagaimana kedua pasangan menjalani 
kehidupan rumah tangga, serta tentang 
Arya yang mencoba menjadi sosok suami 
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yang baik bagi Inggit. Tidak semua pria 
mampu menunjukkan kasih sayangnya 
terhadap pasangan, terlebih sosok seperti 
Arya yang memiliki karakter sebagai dosen 
killer dan dingin di kampus.  Ada beberapa 
tanda kasih sayang seorang suami 
terhadap istri yang dikemukakan oleh 
Fitriyani, yaitu : memberi perhatian pada 
hal kecil, membantu menyelesaikan 
masalah, menjadi pendengar yang baik, 
tertawa pada kesalahan kecil, dan 
menganggap istri yang paling istimewa.  

Tanda-tanda kasih sayang suami 
terhadap istri juga dikemukakan oleh 
Stephanie (2019). Menurutnya seorang 
suami biasanya tidak pandai 
mengungkapkan perasaan, oleh karena itu 
ada 23 tanda kasih sayang seorang suami 
terhadap istri. yaitu: bertanggung jawab 
atas nafkah, setia, adil, memberi proteksi, 
tidak mau menyakiti, memprioritaskan 
kebutuhan berdua, bersikap terbuka, 
memberi support, memberi kelembutan 
dan sentuhan kasih sayang, meringankan 
beban, melibatkan istri dalam rencana, 
memberi hadiah, menaruh rasa percaya, 
menerima apa adanya, menegur dan 
mengingatkan, peka, memberi me time, 
tidak malu memuji, bangga terhadap istri, 
tidak peduli harta istri, tahu tentang istri, 
romantis, meluangkan waktu untuk istri. 

 

Metode  

Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kualitatif dengan menggunakan 
metode analisis semiotika Roland Barthes. 
Penelitian ini bermaksud untuk 
menemukan makna tanda-tanda kasih 
sayang yang terkandung dalam serial 
drama My Lecturer, My Husband. Dalam 
menemukan tanda-tanda tersebut, peneliti 
menggunakan metode analisis semiotik 
Roland Barthes yang terkenal dengan 
konsep makna denotasi, konotasi, dan 
mitos. Data pada penelitian ini merupakan 
data yang diambil dari serial drama yang 

berjudul My Lecturer, My Husband,yang 
diangkat dari novel dengan judul yang 
sama karya Gliticious, dan dramanya 
diproduksi oleh MD Picture yang 
disutradarai oleh Monty Tiwa. Drama ini 
diteliti dengan menggunakan  teori Roland 
Barthes dengan memfokuskan pengkajian 
mengenai tanda kasih sayang dalam drama 
tersebut.  

Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan analisis 
dokumen. Metode dokumen merupakan 
salah satu metode yang biasa digunakan 
peneliti dalam metodologi penelitian sosial 
yang berkaitan dengan pengumpulan 
datanya. Menurut (Siyoto & Sodik, 2015) 
Metode dokumentasi yaitu metode yang 
mencari data mengenai hal-hal atau 
variabel yang berupa catatan, transkip, 
buku, majalah, surat kabar, dan 
sebagainya. Dalam mengumpulkan data, 
peneliti memilih potongan gambar/scene 
yang sesuai dengan rumusan masalah, lalu 
mengumpulkan data dan teori dari sumber 
lain yang berkaitan dengan masalah 
penelitian.  

Penelitian ini menggunakan teknik 
analisis semiotik Roland Barthes untuk 
menginterpretasikan makna tanda kasih 
sayang dari potongan scene dan didukung 
dengan dialog drama My Lecturer, My 
Husband.  Dalam menganalisis data,  akan 
dibuat tabel kerja analisis agar data lebih 
sistematis dan mudah untuk dipahami. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Hasil penelitian ini mengemukakan 
bahwa berdasarkan tanda kasih sayang 
menurut Fitriyani dan Stephani, terdapat 
beberapa tanda kasih sayang seorang 
suami terhadap istri dalam serial web 
drama My Lecturer, My Husband yaitu: 1) 
memberi perhatian, 2) membantu 
menyelesaikan masalah, 3) menjadi 
pendengar yang baik, 4) memberi proteksi, 
5) memberi kelembutan dan sentuhan 
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kasih sayang.  Adapun tanda-tanda kasih 
sayang tersebut akan dipaparkan sebagai 
berikut:  
1. Memberi Perhatian 
        Tabel 4.1. Visual Gambar “Memberi 

Perhatian” 
Gambar 1 
Episode : 2 
Durasi   :  14 : 31  

 
Adegan tanpa dialog yang 
menggambarkan saat Arya 
menyiapkan sarapan untuk Inggit dan 
meninggalkan memo bertuliskan “ 
saya yang masak, kamu yang cuci 
piring. Jangan terlambat sampai di 
kampus” 
Gambar 2 
Episode : 3 
Durasi   : 28 : 46 

 
Arya:“Saya bikin sarapan pagi, ada 

tempe bacem, ada tahu 
bacem. Suka?”  

Inggit : “ Suka” 

Gambar 3 
Episode : 5 
Durasi   : 02:45 

 
Arya : “Inggit badan kamu panas! Kita 

ke dokter ya! 
a. Makna Denotasi, Gambar di atas 

menunjukkan Arya yang memberikan 
sarapan kepada Inggit, hal tersebut 
diperjelas dengan adanya makanan yang 
di pegang arya pada gambar 2 dan 
disiapkan Arya pada gambar 1. 
Kemudian pada gambar 3 menunjukkan 
Arya sedang mengecek suhu tubuh 
Inggit yang sedang sakit. 

b. Makna Konotasi, Makna konotasi pada 
gambar 1 dan 2 menunjukkan perhatian 
Arya kepada Inggit dengan membuatkan 
sarapan. Tampak dari tatapan dan 
senyuman Arya yang begitu menyayangi 
istrinya. Adapun pada gambar 3 dapat 
dilihat raut wajah Arya yang begitu 
khawatir saat merasakan suhu tubuh 
Inggit yang panas. Dan bergegas 
membawa Inggit ke rumah sakit. 

c. Mitos, Kebahagiaan dalam sebuah 
pernikahan dinilai dari kemampuan 
untuk saling melengkapi satu sama lain. 
Sama halnya dengan seorang suami 
yang membantu pekerjaan dapur atau 
rumah tangga seperti memasak dan 
membereskan rumah. Karena pasangan 
suami istri harus mampu bekerja sama 
dalam melakukan tugas apapun. 
Pernikahan yang baik merupakan upaya 
melengkapi kekurangan dan kelebihan 
satu sama lain. 
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2.   Membantu menyelesaikan masalah              
Tabel 4.2. Visual Gambar “ Membantu 

menyelesaikan masalah” 
Gambar 4 
Episode : 6 
Durasi   : 19 : 28 

 
Adegan tanpa dialog saat Arya yang 
diam-diam membantu Inggit agar 
dapat menghubungi Tristan yang 
sedang menjalani isolasi karena 
terpapar Covid. Arya menelpon 
temannya sesama dosen yaitu Prof. 
Gunawan yang juga menjadi 
pendamping Tristan 
Gambar 5 
Episode : 6 
Durasi   : 19 : 42 

 
Adegan tanpa dialog, Tristan 
menerima telepon dari Prof. 
Gunawan 

a. Makna Denotasi, Pada gambar 4 
terlihat arya memberikan 
Handphonenya pada Inggit. Inggit 
tampak bingung. Kemudian pada 
gambar 5 Tristan menerima Handphone 
dari Prof. Gunawan yang saat itu 
bertugas di lokasi karantina Covid. 
Diperjelas dengan seragam APD yang 
digunakan Prof. Gunawan dan Tristan 
yang menggunakan masker. 

b. Makna Konotasi, Inggit terus merasa 
khawatir pada Tristan yang sedang 
menjalani karantina akibat terpapar 
Covid, dan tidak dapat dihubungi. Arya 
membantunya meski tahu Tristan 
merupakan kekasih istrinya. Dengan 
cara menghubungi Prof. Gunawan yang 
merupakan temannya sesama dosen 
tanpa sepengetahuan Inggit, Akhirnya 
Inggit dan Tristan dapat berkomunikasi. 

c. Mitos, Selalu mengalah terkadang 
dianggap sebagai cara agar tidak 
menimbulkan konflik antar pasangan, 
sehingga pernikahan dapat bahagia. 
Meskipun biasanya menimbulkan rasa 
tidak tenang oleh salah satu pasangan, 
namun seseorang akan selalu 
melakukan apapun untuk kebahagian 
pasangannya sekalipun itu melukai 
perasaannya. 

3. Menjadi Pendengar yang Baik 
     Tabel 4.3. Visualisasi Gambar “ Menjadi 

pendengar yang baik” 
Gambar 6 
Episode : 4 
Durasi   : 20:20 

 
Arya : “Kamu nggak papa? Kok sedih? 
Inggit: “ Saya nggak papa Mas” 
Arya :“Nggak mungkin nggak papa 

kalau sampai sesedih ini, 
pasti ada apa-apa!” 

Gambar 7 
Episode : 4 
Durasi   : 21:07 
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Arya : “Hey, ken apa? Jangan 

disimpan sendiri an” 
Inggit : “ Saya nggak mau cerita” 

a. Makna Denotasi, Pada tabel di atas 
terdapat dua adegan di lokasi yang 
sama, yaitu di dalam sebuah kamar. 
Pada gambar 6 memperlihatkan Arya 
yang sedang membujuk Inggit dengan 
menggunakan guling sedangkan Inggit 
tampak menunduk sedang larut dalam 
kesedihannya. Adapun pada gambar 7 
terlihat Arya ingin menyentuh pundak 
Inggit dengan tatapan khawatir karena 
Inggit tampak makin bersedih, sampai 
menutupi seluruh wajahnya dengan 
selimut. 

b. Makna Konotasi, Inggit tampak sedih 
dan sangat khawatir, namun ia tak ingin 
menceritakannya pada Arya. Akhirnya 
Arya berusaha membujuknya untuk 
menceritakan masalahnya. Arya 
berusaha ingin menjadi pendengar yang 
baik bagi Inggit dan membantunya 
mencari solusi, namun Inggit masih 
tetap tidak ingin menceritakannya. 

c. Mitos, Membahas suatu masalah 
dengan pasangan tidak akan 
menghancurkan sebuah hubungan. 
Terlebih jika masalah tersebut 
berhubungan dengan orang ketiga 
dalam sebuah rumah tangga. Sebaiknya 
tidak memendam karena takut 
pasangannya akan marah. Karena 
semakin terbuka seseorang dengan 
pasangannya akan lebih mudah untuk 
menyelesaikan suatu masalah. 
 
 
 

4. Memberi proteksi  
     Tabel 4.4. Visualisasi Gambar “ 

Memberi proteksi” 
Gambar 08 
Episode : 2 
Durasi   : 16:42 

 
Adegan tanpa dialog yang 
menggambarkan Arya yang sejak lama 
menunggu Inggit pulang dan 
mengintip keluar jendela untuk 
memastikan Inggit yang pulang saat 
larut malam 

Gambar 09 
Episode : 2 
Durasi   : 17:17 

 
Arya  : “ Jam berapa ini, kamu dari 

mana?” 
Inggit : “ Emang kenapa sih kalau saya 

pulang jam segini!” 
Arya  : “ Besok-besok kalau pulang 

malam telepon saya!” 
Inggit : “Saya bisa pulang sendiri pak, 
nggak usah dijemput” 

Gambar 10 
Episode : 5 
Durasi : 29:01 
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Inggit : “ Jambret!! Tolong jambret!” 
Arya   : “ Inggit!” 
Inggit : “Mas Arya” 
Arya   : “ Inggit, mundur Inggit!” 
 

a. Makna Denotasi, Pada Gambar 8 Arya 
mengintip dari balik jendela sambil 
memperhatikan sesuatu. Lalu pada 
gambar 9 Arya berbicara pada Inggit 
dengan tatapan penuh perhatian. 
Sedangkan pada gambar 10 terlihat 
Inggit yang sedang terduduk di tanah 
dan Arya yang sedang melawan seorang 
jambret di jalan sepi saat malam hari. 

b. Makna Konotasi, Arya yang mengintip 
dari balik jendela saat mendengar 
kepulangan Inggit. Lalu ia berbicara saat 
Inggit masuk ke dalam rumah. Dilihat 
dari dialognya, Arya sedang berusaha 
menjaga Inggit dengan menanyakan ia 
dari mana sehingga pulang saat tengah 
malam, dan Arya juga menyuruh Inggit 
untuk menelfonnya jika pulang malam 
hari meskipun Inggit tidak peduli. 
Sedangkan pada gambar 10 Inggit yang 
sedang terduduk di tanah setelah 
berusaha melawan jambret yang 
menyerangnya. Namun Arya dengan 
sigap datang melindunginya dan 
melawan jambret tersebut. 

c. Mitos, Suami Istri adalah pakaian bagi 
pasangannya, hal tersebut bermakna 
bahwa Seorang laki-laki memiliki 
kewajiban untuk melindungi seorang 
perempuan. Ia akan siap pasang badan 
untuk melindungi perempuan yang ia 
kasihi, dan begitupun sebaliknya.  
 

5. Memberi Kelembutan dan Sentuhan 
Kasih sayang 

Tabel 4.5. Visualisasi Gambar “ 
Kelembutan dan Sentuhan Kasih 

Sayang” 
Gambar 11 
Episode : 7 
Durasi   :  15:10 

 
Inggit : “ Bapak! Mas telepon dokter 
sekarang Mas, telepon Dokter!” 
Gambar 12 
Episode : 7 
Durasi   : 15:57 

 
Adegan tanpa dialog yang 
menggambarkan sosok Arya yang 
terus menenangkan Inggit yang terisak 
di depan jenazah bapaknya. 

a. Makna Denotasi, Gambar di atas 
menunjukkan Arya yang sedang 
memeluk Inggit yang sedang 
menangisi kepergian bapaknya. Hal 
tersebut diperjelas dengan sosok 
bapaknya yang terbaring di ranjang 
dan ibunya yang juga menangis. Hal 
lainnya terlihat pada gambar 12 yaitu 
sosok dengan kain putih serta kain 
jarik yang sedang terbaring. 

b. Makna Konotasi, Inggit tampak sangat 
terpukul atas kepergian bapaknya. 
Arya sebagai suami selalu berada disisi 
Inggit dan memberi pelukan untuk 
menenangkannya. Dapat dilihat Arya 
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memeluk dengan lembut dan penuh 
kasih, ia juga merasa berduka namun 
ia harus menjadi orang yang kuat 
untuk bisa menguatkan Inggit.  

c. Mitos, Berpelukan diyakini mampu 
memberi efek positif bagi tubuh, 
terlebih jika seseorang merasa stres, 
sedih, lelah, bahkan bahagia. 
Seseorang akan merasa lebih tenang, 
aman dan nyaman saat berpelukan. 
Selain itu berpelukan juga merupakan 
bentuk kasih sayang kepada orang. 

Salah satu bentuk kasih sayang 
antara suami dan istri yaitu saling memberi 
perhatian baik itu pada hal-hal kecil 
maupun hal besar. Memberi perhatian-
perhatian mampu menyenangkan hati 
seorang pasangan. Perhatian dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia Digital memiliki 
arti yaitu hal memperhatikan; apa yang 
diperhatikan; minat. Maka perhatian 
merupakan bentuk memusatkan jiwa pada 
suatu objek. Dalam konteks hubungan 
antara pasangan, perhatian merupakan 
suatu bentuk kasih sayang. Dengan 
memberi perhatian baik dari hal-hal kecil 
maupun hal besar dapat menyenangkan 
hati pasangan Tanda kasih sayang dalam 
bentuk perhatian dapat terlihat pada 3 
buah adegan yang menunjukkan kasih 
sayang seorang suami kepada istrinya. 
Pada gambar 1 terlihat Arya membuatkan 
sarapan untuk inggit sebelum berangkat 
kerja dan di saat inggit masih tertidur. 
Dapat dilihat dari pesan yang ditulis 
dikertas. begitupun pada gambar 2, Arya 
juga membuatkan sarapan kesukaan Inggit. 
Adapun pada gambar 3, arya begitu 
perhatian saat mengetahui inggit sedang 
sakit dan bergegas membawanya ke rumah 
sakit. 

Membantu menyelesaikan masalah 
merupakan tindakan sosial yang baik bagi 
manusia, mengingat manusia merupakan 
makhluk sosial yang saling membutuhkan. 
Membantu seseorang menyelesaikan 
masalah juga merupakan salah satu bentuk 

kasih sayang, baik itu antar teman, rekan 
kerja, keluarga, dan pasangan. Hal tersebut 
dapat menimbulkan kehidupan yang 
harmonis. Setiap orang pasti memiliki 
masalah sendiri, baik itu pekerjaan, 
pertemanan atau bahkan percintaan. 
Namun pasangan suami istri harus saling 
membantu dalam menyelesaikan masalah 
tersebut meskipun harus menanggung 
resiko dan saling memahami situasi yang 
terjadi. Tanda kasih sayang dalam bentuk 
membantu menyelesaikan masalah dalam 
drama tersebut dapat dilihat pada episode 
6 durasi 19:28 – 19:42. Adegan tersebut 
menceritakan tentang Inggit yang selalu 
khawatir pada Tristan karena Tristan 
masuk daftar reaktif Covid-19 dan tidak 
dapat dihubungi sama sekali. Inggit yang 
terus mencemaskan Tristan membuat Arya 
akhirnya ikut membantu Inggit untuk 
menghubungi Tristan tanpa sepengetahuan 
Inggit. Arya menghubungi temannya yang 
merupakan dosen dari Tristan di Fakultas 
Kedokteran. Dosen tersebut rupanya 
ditugaskan bersama Tristan sebelumnya 
untuk menangani pasien Covid di salah 
satu rumah sakit. Berkat bantuan Arya, 
akhirnya Inggit dapat menghubungi Tristan 
dan kekhawatirannya mulai berkurang. 
Tindakan tersebut dilakukan Arya karena 
menyayangi Inggit meskipun ia tahu 
bantuannya tersebut juga membuatnya 
patah hati. 

Menjadi pendengar yang baik jelas 
perlu dilakukan oleh pasangan suami istri 
dalam kehidupan rumah tangganya.  Jika 
salah seorang perlu menceritakan sebuah 
cerita, maka pasangannya harus secara 
konsisten siap untuk mendengarkan 
dengan baik. Demikian juga, jika salah satu 
dari mereka memiliki masalah sebaiknya 
menceritakan masalah tersebut pada 
pasangan terlebih dahulu dibanding orang 
lain. Sesuatu seperti ini dapat menjadi cara 
agar pasangan mampu saling terbuka 
dalam berbagai situasi. Kasih sayang dalam 
bentuk menjadi seorang pendengar yang 



Jurnal Edumaspul, 5 (2), Year 2021 - 658 
(Muhammad Akhir) 

 

Copyright © 2021 Edumaspul - Jurnal Pendidikan (ISSN 2548-8201 (cetak); (ISSN 2580-0469 (online) 

baik terdapat pada episode 4 dalam durasi 
20:20-21:07. Menceritakan Inggit yang 
sedang galau karena suatu hal, sehingga 
Arya mencoba untuk membujuk Inggit agar 
menceritakan masalahnya. Pada dialog 
tersebut menunjukkan bahwa Arya 
merupakan suami yang ingin menjadi 
pendengar yang baik bagi Inggit. Ia terus 
berusaha membujuk Inggit untuk berbagi 
masalah dengannya. Perilaku Arya tersebut 
merupakan bentuk kasih sayang terhadap 
Inggit yang tidak ingin Inggit memendam 
masalahnya sendirian.  

Proteksi atau perlindungan adalah 
bentuk kasih sayang dalam menjaga 
pasangan. Seperti pakaian yang melindungi 
dari panas dan dingin, maka peran suami 
istri juga untuk melindungi pasangannya 
dan selalu sigap menjaga pasangannya. 
Perilaku proteksi dalam serial drama ini 
terdapat dalam episode 2 pada durasi 
16:47-17:17. Pada adegan tersebut 
menceritakan Arya yang sedari tadi 
menunggu Inggit yang baru pulang saat 
larut malam, dalam dialog tersebut jelas 
memperlihatkan bentuk perilaku proteksi 
Arya terhadap Inggit yang meminta Inggit 
untuk menghubunginya jika akan pulang 
larut lagi. Perilaku proteksi juga terlihat 
pada adegan di episode 5, durasi 29:01 
saat Inggit dijambret, Arya yang kebetulan 
keluar untuk mencari Inggit bergegas 
melindungi Inggit saat melihatnya 
mencoba melawan jambret tersebut. 
Dengan terburu-buru Arya berlari dan 
langsung memukul jambret tersebut. 
Perilaku Arya tersebut adalah bentuk kasih 
sayangnya pada istrinya, nalurinya sebagai 
seorang laki-laki terlebih seorang suami 
membuat ia harus melindungi Inggit. 

Memberi kelembutan dan sentuhan 
kasih sayang jelas merupakan bentuk kasih 
sayang, baik itu pada teman, sahabat, 
keluarga, dan pasangan. Perilaku memberi 
kelembutan dan sentuhan kasih sayang 
pada serial drama ini dapat dilihat pada 
episode 7 dalam durasi 15:10 dan durasi 

15:57 yaitu saat Inggit kehilangan 
bapaknya karena sakit, Inggit begitu 
terpukul dan menangis tersedu-sedu 
hingga Arya memberinya sentuhan kasih 
sayang berupa pelukan agar Inggit bisa 
merasa sedikit tenang. Memeluk seseorang 
ketika dalam keadaan sedih dipercaya 
mampu memberi ketenangan, 
kenyamanan, dan mampu mengurangi rasa 
sedih yang dialami. Tindakan Arya 
menunjukkan ia ingin memberi ketenangan 
dan memberi kekuatan pada Inggit melalui 
sentuhan penuh kasih sayang. 

 

Simpulan  
Tanda-tanda kasih sayang dalam serial 

web drama My Lecturer, My Husband yaitu 
memberi perhatian, membantu 
menyelesaikan masalah, menjadi 
pendengar yang baik, memberi proteksi, 
serta memberi kelembutan dan sentuhan 
kasih sayang.  

Makna denotasi kasih sayang dalam 
serial web drama My Lecturer, My Husband 
yaitu Arya yang dengan senang hati 
menerima perjodohannya dan menikahi 
Inggit serta mencoba menjadi suami yang 
baik bagi Inggit meskipun Inggit terpaksa 
menerima perjodohan tersebut.  

Makna konotasi kasih sayang berupa 
sikap dewasa Arya dalam  menghadapi 
Inggit, seperti selalu memberi perhatian, 
mencoba menjadi pendengar yang baik, 
membantu Inggit saat dalam masalah, 
selalu menjaga dan melindungi Inggit, serta 
memberi kelembutan dan kasih sayang. 

Makna mitos dalam drama ini yaitu 
menikah karena perjodohan biasanya tidak 
akan bertahan lama dan sering timbul 
pertengkaran antar suami istri. Meskipun 
begitu jika salah satu diantara pasangan 
tersebut mampu bersabar dan 
mempertahankan rumah tangga, tentunya 
akan timbul hal baik dalam rumah tangga 
tersebut, seperti Arya yang selalu bersabar 
dan mempertahankan rumah tangganya 
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hingga pada akhirnya Inggit memilih Arya 
dan melepas kekasihnya. 
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