
 

KEKERASAN DAN PORNOMEDIA DALAM KOMEDI PESBUKERS 

(Analisis Isi Kekerasan dan Pornomedia dalam Tayangan Televisi pada  

Program Acara Komedi Pesbukers di Antv Periode Bulan Juni 2012) 
 

NASKAH PUBLIKASI ILMIAH 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Oleh: 

TITO RAMADHANI 

L100080102 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI 

FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2013





 

 

KEKERASAN DAN PORNOMEDIA DALAM KOMEDI  PESBUKERS 

(Analisis Isi Kekerasan dan Pornomedia dalam Tayangan Televisi pada 

Program Acara Komedi Pesbukers di ANTV Periode Bulan Juni 2012) 

Tito Ramadhani 

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Email: tiramstealth@gmail.com 

Abstract 

Television nowadays is a mass-media that had a great vague. As the 

consequence of a great rivalry, entertaiment function has finally weaken its 

information and education function. Pesbukers as a comedy television program 

packed its program by showing violence and pornmedia. The objective of this 

research is to describe how many kind, frequency, duration and 

characterization trend and personage position in doing scene that has violance 

and pornmedia element, on pesbukers comedy television program on June 

2012. With research design descriptive quantitative and content analysis 

method. The result of this research shows that there are two kinds of violence 

and three kinds of pornmedia on pesbukers comedy television program on June 

2012. 
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Abstrak 

Televisi saat ini memang media massa yang paling digemari. Akibat 

persaingan yang ketat, fungsi hiburan akhirnya melemahkan fungsi informasi 

dan pendidikannya. Pesbukers sebagai program komedi televisi, mengemas 

acaranya dengan menampilkan kekerasan dan pornomedia. Tujuan penelitian 

ini untuk mendeskripsikan seberapa banyak jenis, frekuensi, durasi, serta 

kecenderungan penokohan dan posisi tokoh dalam melakukan adegan berunsur 

kekerasan dan pornomedia, dalam tayangan program acara komedi Pesbukers 

periode bulan Juni 2012. Dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan 

metode analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat dua jenis 

kekerasan dan tiga jenis pornomedia dalam tayangan program acara komedi 

Pesbukers periode bulan Juni 2012.  

 

Kata kunci: Kekerasan, Pornomedia, Komedi, Analisis Isi 



A. Latar Belakang 

Televisi saat ini memang 

merupakan bagian dari industri 

media massa yang paling digemari 

dan dicari. Namun, 

berkembangnya kreatifitas media 

dalam menyajikan tayangan-

tayangannya terutama komedi, 

sarat akan ketidak patuhan pada 

regulasi yang ada, semisal 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 

2002 tentang Penyiaran, Pedoman 

Perilaku Penyiaran dan Standar 

Program Siaran (P3SPS) yang 

telah direvisi dan ditetapkan 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 

pada bulan Maret tahun 2012. 

Keluhan-keluhan masyarakat pun 

semakin mengalir melalui “Pojok 

Aduan” pada Website KPI, 

kebanyakan dari laporan keluhan 

atau aspirasi tersebut menyangkut 

masalah etika dan norma, baik 

unsur kekerasan, gerakan erotis, 

serta tema pembicaraan yang 

bernuansa porno atau sensualitas.  

Pesbukers sebagai salah 

satu program hiburan komedi, 

yang tayang secara langsung 

(Live) setiap hari Senin hingga 

Jum’at di stasiun televisi swasta 

ANTV. Tayangan yang berdurasi 

1 hingga 1,5 jam ini, sejak bulan 

Januari hingga Juni 2012 

menerima kritikan sebanyak 183 

aduan, lebih banyak dari beberapa 

program acara yang berkonsep 

komedi lainnya. Puncak aduan 

terdapat pada bulan Juni ketika 

salah satu artisnya yakni Olga 

syahputra menyebut kalimat 

salam “assalamualaikum”seperti 

pengemis, episode pada tanggal 

19 Juni 2012 ini menjadi hangat 

diperbincangkan oleh khalayak, 

sehingga membuat KPI 

memberikan teguran keras dengan 

menghentikan sementara tayangan 

hiburan komedi ini 

(Sumber:http://entertainment.ko 

mpas.com/read/2012/07/04/18044

860/Karena.Olga.Pesbukers.Dihe

ntikan.Seminggu, diakses tanggal 

5 Juli 2012 pukul 15:38 WIB).  

Penelitian tentang 

kekerasan dalam tayangan televisi 

sebelumnya pernah dilakukan 

oleh Endri Yuliastutik (2010), 

mahasiswi Jurusan Ilmu 

Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Politik (FISIP) Universitas 

Sebelas Maret (UNS), dengan 



 

 

judul skripsi “Sinetron dan 

Kekerasan (Analisis Isi Kekerasan 

pada Sinetron Lepas di SCTV 

Hari Minggu pukul 10.00 WIB 

periode Juni 2009)”. Penelitian 

serupa pernah pula dilakukan 

Agus Irianto (2010), 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)”. Penelitian 

lainnya terkait dengan 

pornomedia, pernah dilakukan 

oleh mahasiswa Program Studi 

Ilmu Komunikasi, FKI UMS, 

yakni Ahmada Auliya Rahman 

dengan judul skripsinya 

“Pornografi dalam Film Horor 

(Analisis Isi Pornografi dalam 

Film Horor Indonesia Periode 

bulan Januari-Juni 2009)”.  

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar 

belakang masalah di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kecenderungan 

jenis, frekuensi kemunculan, 

durasi, penokohan, posisi tokoh 

adegan kekerasan dan pornomedia 

pada program acara komedi 

Pesbukers periode bulan Juni 

2012. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui 

kecenderungan jenis, frekuensi 

kemunculan, durasi, penokohan, 

posisi tokoh adegan berunsur 

kekerasan dan pornomedia yang 

disajikan dalam tayangan program 

acara komedi Pesbukers periode 

bulan Juni 2012. 

 

D. Kerangka Teori 

Setiap penelitian 

memerlukan kejelasan titik tolak 

atau landasan berpikir dalam 

memecahkan atau menyoroti 

masalahnya. Untuk itu, perlu 

disusun kerangka teori yang 



 

 

memuat pokok-pokok pikiran 

yang menggambarkan dari sudut 

mana masalah penelitian akan 

disoroti (Nawawi, 1991: 39-40). 

 

1. Televisi sebagai Komunikasi 

Massa 

Komunikasi atau dalam 

bahasa inggris communication 

berasal dari kata latin 

communicatio, dan bersumber  

dari kata communis yang berarti 

sama. Sama disini maksudnya 

sama makna (Effendy, 2001:9). 

Komunikasi dalam 

menyampaikan pesannya dapat 

pula menggunakan media televisi, 

hal ini lazim disebut sebagai 

komunikasi massa. Harold D. 

Lasswell (1984), menerangkan 

bahwa proses komunikasi yang 

berbunyi “Who, says what, to 

whom, in which channel, and with 

what effect?”. Secara langsung 

menggambarkan bahwa proses 

komunikasi seseorang 

memerlukan media (Lasswell 

dalam Kuswandi, 1996: 17). 

 

 

 

2. Komedi 

Komedi muncul pada 

zaman Yunani Purba, yakni dari 

kata “Comoida” yang artinya 

membuat gembira. Pada zaman ini 

dikenal dua jenis komedi Yunani, 

yaitu komedi lama dan komedi 

baru. (Dewojati, 2010: 45-46). 

Komedi adalah drama 

ringan yang sifatnya menghibur 

dan di dalamnya terdapat dialog 

kocak yang bersifat menyindir dan 

biasanya berakhir dengan 

kebahagiaan. Drama ini bersifat 

humor dan pengarangnya 

berharap akan menimbulkan 

kelucuan atau tawa riang 

(Endraswara,2011:120-121). 

Brocket (1964) membagi 

komedi dalam beberapa jenis, 

yakni; komedi situasi, komedi 

karakter atau watak, komedi 

pengembangan gagasan, komedi 

sosial, komedi gaya, komedi 

romantik (Brocket dalam 

Endraswara,2011:119-126). 

Komedi sering disajikan 

dengan dominasi humor. 

Berbicara humor dalam komedi, 

dikenal beberapa teori humor, 

diantaranya; teori Superioritas dan 



 

 

Degredasi, teori Bisosiasi, teori 

Pelampiasan Inhibisi (Rahmat, 

2011:126-127). 

 

3. Kekerasan 

Windu (1992) menjelaskan 

yang dimaksud dengan 

“kekerasan” disini adalah yang 

biasa diterjemahkan dari violence. 

Violence berkaitan erat dengan 

gabungan kata latin “vis” (daya, 

kekuatan) dan “latus” (yang 

berasal dari ferre, membawa), 

yang kemudian berarti membawa 

kekuatan. Sedangkan menurut 

Johan Galtung, kekerasan terjadi 

bila manusia dipengaruhi 

sedemikian rupa sehingga 

realisasi jasmani dan mental 

aktualnya berada dibawah 

realisasi potensialnya (Windu dan 

Galtung dalam Windu, 1992: 62-

64).  

 Empat jenis kekerasan 

yang dapat diidentifikasi menurut 

Thomas santoso (2002), yakni; 

kekerasan terbuka, kekerasan 

tertutup, kekerasan agresif, 

kekerasan defensif (Santoso, 

2011:11). Terdapat enam dimensi 

penting dari kekerasan menurut 

Johan Galtung (1992), yakni; 

kekerasan fisik dan psikologis, 

pengaruh positif dan negatif, ada 

objek atau tidak, ada subjek atau 

tidak, disengaja atau tidak, yang 

tampak dan tersembunyi (Galtung 

dalam Santoso, 2002:168-169).  

 

4. Pornomedia 

Pornografi berasal dari 

bahasa yunani, porne artinya 

pelacur, dan graphein artinya 

ungkapan. Pengertian pornografi, 

tidak hanya menyangkut 

perbuatan erotis dan sensual yang 

membangkitkan birahi seksual 

semata. Tetapi, pengertian 

pornografi dan pornoaksi juga 

termasuk perbuatan erotis dan 

sensual yang menjijikan, 

memuakkan, memalukan orang 

yang melihatnya dan atau 

mendengarnya dan atau 

menyentuhnya (Djubaedah, 

2003:129-138). 

Lebih jauh, Burhan 

Bungin (2003) memberikan 

pengertian yang lebih mendalam. 

Adapun pengertian dari 

pornografi adalah gambar-gambar 

porno yang dapat diperoleh dalam 



 

 

bentuk foto dan gambar video. 

Sedangkan pornoteks adalah 

karya pencabulan yang 

mengangkat cerita berbagai versi 

hubungan seksual dalam bentuk 

narasi, testimonial, atau 

pengalaman pribadi secara detail 

dan vulgar, sehingga pembaca 

merasa ia menyaksikan sendiri, 

mengalami atau melakukan 

sendiri peristiwa hubungan-

hubungan seks itu. Serta 

pornosuara adalah suara, tuturan 

dan kalimat-kalimat yang 

diucapkan seseorang yang 

langsung atau tidak langsung, 

bahkan secara halus atau vulgar 

tentang obyek seksual atau 

aktivitas seksual. Serta pornoaksi 

adalah suatu penggambaran aksi 

gerakan, lenggokan, liukan tubuh 

yang tidak disengaja atau sengaja 

untuk memancing bangkitnya 

nafsu seksual laki-laki (Bungin, 

2003:154-155). 

Neng Djubaedah (2003) 

memberikan batasan-batasan 

mengenai pengertian pornografi 

dan pornoaksi, yakni: 

1. Pengertian pornografi dan 

pornoaksi ditinjau dari sudut yang 

melihat dan atau mendengar dan 

atau menyentuh.  

2. Pengertian pornografi dan 

pornoaksi dipengaruhi tempat dan 

waktu.  

3. Pengertian pornografi dan 

pornoaksi dipengaruhi kondisi 

dan agama penduduk setempat 

(Djubaedah, 2003: 131-136).  

 

E. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kuantitatif 

yang menggunakan pendekatan 

studi analisis isi. 

2. Analisis Isi 

Analisis isi menurut 

Holstin (1969) adalah suatu teknik 

penelitian untuk membuat 

inferensi yang dilakukan secara 

objektif dan identifikasi sistematis 

dari karakteristik pesan (Holstin 

dalam Eriyanto, 2011:15).  

Analisis isi (content 

analysis) digunakan, misalnya 

untuk menguantifikasi jenis dan 

tingkatan kekerasan dalam 

tayangan televisi. Metode ini bisa 

mengukur jumlah tindak 



 

 

Menghina

 34,9%
Mengancam

1,2%

Memaki
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Meremehkan
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Mendorong

 3,6%

Menendang

 2,1%

Melempar

0,7%

Gambar 2.1 

Persentase Kemunculan Indikator-indikator 

Variabel Kekerasan 

kekerasan dilayar televisi dalam 

satu periode waktu tertentu. Akan 

tetapi, metode ini hanya bisa 

mengandaikan korelasi antara 

tindakan-tindakan tersebut dengan 

sikap dan perilaku audiens 

(Burton, 2011: 9).  

Tes reliabilitas digunakan 

untuk menguji kebenaran data 

yang diperoleh, juga untuk 

mengetahui tingkat konsistensi 

pengukuran data. Tes reliabilitas 

dilakukan oleh peneliti sendiri dan 

pengkoder lain yakni Ahmad 

Fauzan, mahasiswa jurusan ilmu 

komunikasi FKI UMS. Penelitian 

ini menggunakan rumus Holsti 

untuk menghitung data yang 

diperoleh dari kedua pengkoder. 

 

2M 

CR=  _________ 

N1 + N2 

Keterangan : 

CR: Coefficient Reliability 

(Koefisien Reliabilitas). 

M: Jumlah pernyataan yang 

disetujui dua orang pengkode 

N1 + N2: Jumlah pernyataan yang 

diberi kode oleh pengkode (Holsti 

dalam Eriyanto, 2011:290). 

F. Hasil dan Pembahasan 

Program acara komedi ini 

terbagi dalam 21 episode, dan 

terdapat unsur kekerasan dan 

pornomedia. Untuk lebih jelasnya, 

dapat dilihat dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 menunjukkan 

jumlah frekuensi kemunculan 

variabel kekerasan sebanyak 602 

adegan, atau sebesar 27,6% dari 

2184 adegan dalam 104 babak 

yang mengandung unsur 

kekerasan. Frekuensi kemunculan 

variabel pornomedia sebanyak 

320 adegan, atau 14,7%. 
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Gambar 1 

Persentase Kemunculan  

Variabel Kekerasan dan Pornomedia 



 

 

Pria 76,9%
Wanita 

23,1%

Gambar 3.1 

Persentase Kemunculan Pemeran 

Pria atau Wanita dalam Melakukan 

Variabel Kekerasan 

Pria 10,3%

Wanita 

89,7%

Gambar 3.2 

Persentase Kemunculan Pemeran 

Pria atau Wanita dalam Melakukan 

Variabel Pornomedia 

 Gambar 2.1 menunjukkan 

bahwa kekerasan psikologis 

dengan persentase tertinggi pada 

adegan menghina sebesar 34,9%. 

Serta kekerasan fisik pada adegan 

menyiram sebesar 18,3 % dari 602 

frekuensi adegan kekerasan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.2 menunjukkan 

bahwa kategori pornografi dengan 

persentase tertinggi terdapat pada 

adegan yang mengeksploitasi 

paha sebesar 29,4%. Sedangkan 

pornosuara terdapat pada adegan 

mengucapkan objek seksual 

sebesar 11,2%. Pornoaksinya, 

pada adegan menari erotis sebesar  

5% dari 320 frekuensi adegan 

pornomedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 menunjukkan 

persentase kemunculan pemeran 

pria lebih tinggi dalam melakukan 

adegan kekerasan, yakni sebesar 

76,9% dari keseluruhan variabel 

kekerasan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 menunjukkan 

persentase pemeran wanita lebih 

mendominasi dalam melakukan 

adegan pornomedia, yakni sebesar 

89,7% dari keseluruhan variabel 

pornomedia. 
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Gambar 2.2 

Persentase Kemunculan Indikator-indikator 

Variabel Pornomedia 



 

 

Tokoh Tamu  

33,7%

Tokoh Utama 

66,3%

Gambar 4.1 

Persentase Kemunculan Berdasarkan 

Posisi Tokoh dalam Melakukan 

Variabel Kekerasan 

Tokoh Tamu 

36,6%
Tokoh Utama 

63,4%

Gambar 4.2 

Persentase Kemunculan 

Berdasarkan Posisi Tokoh dalam 

Melakukan Variabel Pornomedia 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram dalam Gambar 

4.1 diatas menunjukkan 

persentase kemunculan tokoh 

utama lebih mendominasi dalam 

melakukan adegan kekerasan, 

sebesar 66,3 %, sedangkan tokoh 

tamu atau pemeran pembantu 

dalam melakukan adegan 

kekerasan sebesar 33,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram dalam Gambar 

4.2 menunjukkan persentase 

kemunculan tokoh utama sebesar 

63,4 %, sedangkan tokoh tamu 

sebesar 36,6%.  

Tingginya durasi adegan 

kekerasan yang mencapai 3.331 

detik, disuguhkan dalam tayangan 

televisi yang berjenis komedi ini. 

Serta, babak yang mengandung 

unsur pornomedia sebanyak 72 

babak dari keseluruhan 104 

babak. 

 

G. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

Peneliti telah melalui 

berbagai tahapan dalam penelitian 

ini, dari hasil penelitian ini, 

peneliti dapat menyimpulkan 

beberapa hal, yakni: 

1. Terdapat dua jenis kekerasan 

yakni kekerasan fisik dan 

kekerasan psikologis, serta tiga 

jenis pornomedia yakni 

pornografi, pornosuara, pornoaksi. 

2. Kemunculan variabel 

kekerasan sebanyak 602 adegan 

(27,6%), dan pornomedia 

sebanyak 320 adegan (14,7%). 

Frekuensi kekerasan terdiri dari 

262 adegan (43,5%) kekerasan 

fisik dan 340 adegan (56,5%) 

kekerasan psikologis. Sedangkan 

frekuensi pornomedia terdiri dari 

pornografi 226 adegan (70,6%), 



 

 

pornosuara 65 adegan (20,3%), 

pornoaksi 29 adegan (9,1%). 

3. Jumlah durasi adegan 

kekerasan sebanyak 3.331 detik 

dari keseluruhan durasi 19 jam 19 

menit 37 detik. Serta sebanyak 72 

babak dari 104 babak. 

4. Kecenderungan dalam 

melakukan adegan kekerasan 

dilakukan pemeran pria sebanyak 

463 kemunculan (76,9%), dan 

pemeran wanita 139 kemunculan 

(23,1%) dari keseluruhan variabel 

kekerasan. Sedangkan 

kecenderungan dalam melakukan 

adegan pornomedia dilakukan 

oleh pemeran wanita 287 

kemunculan (89,7%), dan 

pemeran pria 33 kemunculan 

(10,3%) dari keseluruhan variabel 

pornomedia. 

5. Kecenderungan berdasarkan 

posisi tokoh dalam melakukan 

adegan kekerasan didominasi 

tokoh utama 399 kemunculan 

(66,2%), serta tokoh tamu 203 

kemunculan (33,8%). Begitupula 

pornomedia, yang didominasi oleh 

tokoh utama 203 frekuensi 

kemunculan (63,4%), serta tokoh 

tamu 117 kemunculan (36,6%) 

dari keseluruhan variabel 

pornomedia. 

 

2. Saran 

1. Peneliti mengharapkan 

kepada peneliti lainnya untuk 

dapat melanjutkan penelitian ini 

kepada penelitian kajian efek, 

Uses and Gratification, 

Observational Learning dan 

sebagainya. 

2. Pengadaan kampanye dan 

memperbanyak informasi anti 

kekerasan terutama terhadap anak 

merupakan salah satu usaha yang 

cukup efektif. 

3. Bagi Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI), agar dapat 

menjalankan fungsi 

pengawasannya secara efektif. 

Pengkategorian diharapkan bukan 

sekedar simbol atau lambang, 

namun lebih jelas dalam bentuk 

teks sehingga mudah dipahami 

pemirsa. 

4. Bagi stasiun-stasiun televisi, 

diharapkan dapat lebih 

mengutamakan unsur pendidikan 

dan informasi tanpa mengurangi 

unsur hiburan. Selalu berhati-hati 

dalam menempatkan jam tayang 



 

 

program, sesuai kategori jenis 

tayangan.  

5. Bagi orang tua, agar lebih 

kritis dan bijak dalam memilih 

dan menyikapi tayangan televisi, 

selalu memberikan bimbingan dan 

pengawasan terhadap anak-anak 

maupun remaja. 
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