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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Televisi saat ini memang merupakan bagian dari industri media massa 

yang paling digemari dan dicari. Namun lebih dari pada itu, televisi saat ini 

menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai 

memenuhi kebutuhan akan informasi dan pendidikan, namun lebih sebagai 

pemenuhan kebutuhan hiburan. Hal inilah membuat lembaga-lembaga penyiaran 

berbasis televisi berlomba-lomba untuk menyuguhkan tayangan yang berfokus 

pada hiburan, dari persaingan yang ketat ini, akhirnya menimbulkan pelemahan 

pada sisi fungsi informasi dan pendidikannya. Televisi saat ini berkembang pesat 

menjadi penyampai pesan yang paling efektif kepada khalayak. Ini disebabkan 

bentuk gandanya yang dapat dinikmati dengan gambar dan suara secara 

bersamaan. Khalayak tidak lagi diajak membangun ‘theatre of mind’ seperti 

media cetak dan radio. Memang, di dalam kompetisi dunia hiburan pertelevisian, 

salah satu jenis tayangan yang menjadi kegemaran pemirsa dan paling diminati 

adalah tayangan komedi. 

Tayangan komedi atau lawakan, saat ini sedang menjadi suguhan istimewa 

di beberapa stasiun televisi Indonesia, tayangan-tayangan komedi ini memang 

sangat digandrungi oleh pemirsa dikarenakan sifatnya yang dapat mengurai 

ketegangan dari berbagai aktivitas pemirsanya. Namun, berkembangnya 

kreatifitas media dalam menyajikan tayangan-tayangannya terutama komedi, sarat 
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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, sikap maupun 

perilaku, gerakan erotis dari artis, serta tema pembicaraan yang bernuansa porno 

atau sensualitas.  

Gambar 1.1 Keluhan  masyarakat tentang acara Pesbukers 

(sumber : http://kpi.go.id/latest-aduan/1?layout=displayentries. Diakses tanggal 26 Juni 

2012 Pukul 04:27 WIB). 
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Pesbukers sebagai salah satu program hiburan komedi, yang tayang secara 

langsung (Live) setiap hari Senin hingga Jum’at di stasiun televisi swasta ANTV 

mengemas acaranya dengan menampilkan kekerasan baik fisik maupun 

psikologis. 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 seperti Opera Van Java 

(OVJ) di stasiun televisi Trans7, Bukan Empat Mata (Trans7), dan Dahsyat 

(RCTI). Dari sejumlah pengaduan tersebut, 136 aduan terkait kekerasan, 16 aduan 

terkait pornomedia, serta pengaduan terkait kekerasan dan pornomedia yang 

dikirim dalam satu aduan berjumlah 12 kiriman. Begitu pula dengan keluhan yang 

bersifat umum terhadap program acara komedi tersebut sejumlah 19 aduan. 

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. 

kompas.com/read/2012/07/04/18044860/Karena.Olga.Pesbukers.Dihentikan.Semi

nggu, diakses tanggal 5 Juli 2012 pukul 15:38 WIB). 

Program hiburan sketsa ini digawangi oleh Olga Syahputra, Raffi Ahmad, 

Jessica Iskandar, Melaney Ricardo, dan Opie Kumis. Serta beberapa bintang tamu 

yang silih berganti seperti Julia Perez, Sapri, Gading Martin, Tara Budiman, 

Kartika Putri dan lain-lain. Penggunaan nama Pesbukers sendiri merupakan 

singkatan dari “Pesta Buka Bersama Selebritis”, yang diambil dari plesetan 
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Facebook, yakni salah satu situs jejaring sosial yang sedang menjadi tren dan 

digemari saat ini dikalangan masyarakat, yang menurut siaran persnya hal ini 

bertujuan agar program sketsa ini mudah diingat. Awalnya program komedi ini 

tayang untuk program acara ramadhan tahun 2011. Namun seiring dengan rating-

nya yang semakin meningkat, program acara komedi ini tayang tidak hanya 

khusus pada bulan Ramadhan saja. Namun mengisi hari-hari di luar bulan 

Ramadhan selama 5 hari dalam seminggu yakni Senin hingga Jum’at. Bahkan 

memasuki bulan Juni 2012, durasi yang sebelumnya hanya 1 jam ditambah 30 

menit menjadi 1,5 jam. Ini membuktikan bahwa Pesbukers memang menjadi salah 

satu tayangan pilihan pemirsa pada jam-jam keluarga. 

Pesbukers dalam mengemas acaranya, memasukan unsur gosip kedalam 

bentuk sketsa. Sehingga membuat acara komedi ini selalu hangat dalam setiap 

episodenya. Namun, dalam setiap episodenya, Pesbukers selalu menempatkan 

candaan yang  menyakiti lawan mainnya, baik dengan kata-kata maupun dengan 

menggunakan alat. Jenis peralatan atau properti yang digunakan jika dilihat secara 

kasat mata dapat mencederai tubuh, walaupun peralatan tersebut terbuat dari busa 

(styrofoam). Belum lagi ulah beberapa artis yang dengan sengaja menyiram artis 

lainnya dengan air dan bedak, ditambah lagi ulah artis lainnya menyemprotkan air 

ke wajah orang dengan mulut, menggosokkan styrofoam ke kepala lawan main 

yang secara kasat mata umurnya lebih tua, yang mencerminkan tidak 

menghormati orang yang lebih tua, saling memukul, menendang, mengusir, 

mengancam, yang menyiratkan bentuk perkelahian, mengucapkan kata-kata kasar 

dan jorok, serta menghina kekurangan fisik artis lainnya, bahkan menempatkan 
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penyimpangan orientasi seksual sebagai bahan lawakan, belum lagi menempatkan 

candaan yang mengarah kepada agama dan tentu saja menyakiti pemirsanya 

sebagai sebuah pelecehan atau penistaan agama. Ini tentu saja memberikan contoh 

yang tidak baik bagi pemirsanya yang memang berkategori remaja. Begitu pula 

dari sisi unsur pornomedianya, baik itu pornosuara, pornografi, pornoaksi dapat 

diambil contoh, semisal busana atau pakaian yang minim yang digunakan artis-

artis (talent) maupun bintang tamunya, busana yang vulgar atau terbuka maupun 

memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh serta goyangannya yang erotis, dan diselipkan 

pula tema pembicaraan yang berunsur sensualitas dan seksualitas. 

Tayangan faktual ini sesungguhnya tidaklah begitu mengganggu bagi 

kalangan dewasa, namun jika dilihat dari jam tayangnya pada pukul 18:00 Waktu 

Indonesia bagian Barat (WIB), tentu saja hiburan sketsa ini dapat dinikmati semua 

umur, terlebih-lebih bagi anak-anak dan remaja yang dapat menyaksikan dengan 

bebas tayangan tersebut, hal inilah jika dinikmati terus menerus tanpa didukung 

dengan bimbingan orangtua, tentu akan berakibat pada perilaku meniru 

pemirsanya, terutama bagi anak-anak dan remaja. Memang, jenis tayangan 

hiburan komedi dapat menjadi salah satu pilihan bagi pemirsa untuk sekedar 

melepas stres dan penat, karena dengan melihat komedi atau lawakan, yang 

menyematkan lelucon dan kekonyolan sebagai alat agar penonton bisa tertawa 

sejenak untuk melunturkan perasaan stres tersebut. Program hiburan komedi ini 

secara kasat mata tak memperlihatkan konsep yang jelas, seperti beberapa 

tayangan serupa yang berkonsep budaya, pewayangan, ketoprak, dan sebagainya. 

Namun berdasarkan siaran persnya pada tanggal 27 Januari 2012, Pesbukers yang 
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dikategorikan sebagai acara hiburan ini berkonsep Sketsa Reality. Yang memiliki 

pencapaian rating dan share program rata-rata di angka 2,0/10 dengan target 

audience 5+ ABCD. Dengan sasaran pemirsanya dari kalangan anak, remaja, 

dewasa terutama ibu rumah tangga. (http://www.an.tv/tentangANTV/pressrelease/. 

Diakses tanggal 22 Juni 2012 pukul 07:06 WIB). 

Banyak yang memberikan kategori waktu siaran, akhirnya terdapat ragam 

penempatan jam tayang yang memiliki tingkat kemiripan sama, berikut adalah 

tabel pembagian waktu siaran dan ketersediaan pemirsa. 

Tabel 1.1 Pembagian Waktu Siaran dan Ketersediaan Audien 

No Bagian Hari Audien Tersedia 
1. Pagi Hari 

(06.00 - 09.00) 
Anak-anak, ibu rumah tangga, pensiunan, pelajar dan 
karyawan yang akan berangkat ke kantor. 

2. Jelang Siang 
(09.00 – 12.00) 

Anak-anak prasekolah, ibu rumah tangga, pensiunan 
dan karyawan yang bertugas secara giliran (shift). 

3. Siang hari 
(12.00 – 16.00) 

Karyawan yang makan siang di rumah, pelajar yang 
pulang dari sekolah. 

4. 
Sore hari 

 (Early Fringe) 
(16.00 – 18.00) 

Karyawan yang pulang dari tempat kerja, anak-anak 
dan remaja. 

5. 
Awal malam 

(Early Evening) 
(18.00 – 19.00) 

Hampir sebagian besar audien sudah berada di 
rumah. 

6. 
Jelang Waktu Utama 

(Prime Acces) 
 (19.00-20.00) 

Seluruh audien tersedia menonton TV pada waktu ini 

7. 
Waktu Utama  
(Prime Time)  

(20.00 – 23.00) 

Seluruh audien tersedia pada waktu ini utamanya 
antara pukul 20.00 – 21.00. Namun setelah itu, 
audien mulai berkurang utamanya audien anak-anak, 
para pensiunan dan mereka yang harus tidur lebih 
cepat agar dapat bengun pagi-pagi. 

8. 
Jelang Tengah Malam  

(Late Fringe) 
(23.00 – 23.30) 

Umumnya orang dewasa 

9. 
Akhir malam  
(Late Night)  

(23.30 – 02.00) 

Orang dewasa, termasuk karyawan yang bertugas 
secara giliran (shift) 
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(Sumber: Peter K.Pringle, Michael F. Starr, William E. McCavitt; Electronic 

Media Management, second edition, Focal Press, Boston – London, 1991. Dalam 

Morissan, 2009:257). 

Pesbukers dalam siaran persnya menegaskan bahwa dalam sajian 

tayangannya memang selalu mengedepankan pantun jenaka dan rayuan-rayuan 

gombal. Namun dalam menghangatkan suasana untuk membuat penonton di 

studio dan pemirsanya tertawa, selalu pula diselingi dengan tindakan-tindakan 

konyol pemainnya yang menggunakan properti seperti styrofoam dan bedak 

sebagai senjata candaan. Properti-properti ini menjadi andalan mereka dalam 

setiap lawakannya, dengan sedikit adegan memukul, mendorong, dan menendang 

pemain lainnya. Tak hanya itu, saling ejek diantara pemain pun menjadi bumbu 

tersendiri pada acara komedi ini. Tak jarang kata-kata yang terlontar diantara 

pemain lepas bebas begitu saja tanpa ada bentuk penyaringan atau sensor dari 

produser. Hinaan, bentakan, ancaman, umpatan, bahkan tak jarang dengan 

adegan-adegan goyangan erotis yang kurang etis dapat dinikmati bebas oleh 

pemirsa dalam tayangan komedi ini. 

Menghibur dengan lawakan yang akan memancing tawa orang lain 

memang sah-sah saja, itu jika tidak menempatkan unsur kekerasan dan sensualitas 

sebagai menu utama program acara. Tayangan-tayangan sejenis pun saat ini 

dengan mudahnya dilegalkan begitu saja dan diasumsikan suatu bentuk tayangan 

yang wajar di kehidupan nyata. Uniknya lagi, ada pula sebagian kalangan yang  

mengeluh dan melihat kurang menariknya tayangan Pesbukers ini jika adegan-

adegan tersebut dikurangi. Sebagian penonton inilah yang menganggap tayangan-

tayangan kekerasan ini sebagai bagian paling lucu dan mengesampingkan 
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dampaknya terhadap anak-anak dan remaja. Hal ini memang tak lepas dari peran 

produsen acara yang mengkonstruksi makna yang ada, sehingga membuat 

penonton terbiasa dan menganggap lumrah terhadap bentuk kekerasan dan porno 

yang disajikan. 

Kekerasan dapat dipahami dalam dua bentuk, yakni kekerasan fisik dan 

psikologis. Kekerasan fisik diasumsikan sebagai segala bentuk tindakan yang 

dapat mencederai tubuh atau fisik atau bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa 

seseorang, sedangkan kekerasan psikologis atau psikis diasumsikan sebagai segala 

bentuk tindakan yang dapat menyakiti hati atau psikologis seseorang baik dalam 

bentuk verbal maupun non verbal. Dan pornomedia dapat di pahami sebagai 

segala tindakan dan perilaku cabul baik dalam bentuk pornoaksi, pornosuara, 

pornografi yang dikemas dalam satu media ataupun terpisah. pornoaksi dapat 

diasumsikan sebagai segala bentuk gerakan, lenggokan, liukan tubuh yang dapat 

menyebabkan timbulnya birahi, sedangkan pornosuara diasumsikan sebagai 

segala bentuk suara, ucapan, kata ataupun kalimat-kalimat yang diucapkan 

tentang obyek seksual atau aktivitas seksual. Begitupula dengan pornografi, yang 

dapat diasumsikan sebagai segala bentuk gambar-gambar porno atau cabul yang 

dapat berbentuk foto ataupun gambar video. 

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)”, yang 
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meneliti frekuensi munculnya babak yang mengandung muatan kekerasan melalui 

pengkodingan berdasarkan pada kategori-kategori yang telah dibuat yakni, bentuk 

kekerasan, ekspresi kekerasan, motif kekerasan, moralitas sinetron, serta deskripsi 

mengenai tema , setting dan sinopsis cerita. 

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)”, yang meneliti frekuensi kekerasan 

fisik dan psikologis serta menghitung frekuensi adegan kekerasan tersebut 

menggunakan rumus hostli.  

Penelitian lainnya terkait dengan pornomedia, pernah dilakukan oleh 

mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan 

Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, yakni Ahmada Auliya 

Rahman dengan judul skripsinya “Pornografi dalam Film Horor (Analisis Isi 

Pornografi dalam Film Horor Indonesia Periode bulan Januari-Juni 2009)”, 

yang meneliti kecenderungan pornografi, mendeskripsikan seberapa banyak 

adegan pornografi yang disajikan, serta mengetahui kemunculan adegan yang 

menampilkan gambar, percakapan maupun suara yang berbau pornografi dalam 

film horor Indonesia periode bulan Januari-Juni 2009.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini 

tidak berfokus pada pembedahan aspek dampak atau efek dari tayangan tersebut. 
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Namun lebih berfokus dalam mencermati segala bentuk kekerasan baik kekerasan 

fisik maupun kekerasan psikologis dan pornosuara, pornoaksi serta pornografi 

yang dikemas media dalam satu tayangan program acara komedi atau dalam hal 

ini disebut sebagai pornomedia. Menghitung frekuensi serta durasi adegan 

kekerasan fisik dan psikologis dan pornomedia dalam tayangan program hiburan 

komedi Pesbukers periode bulan Juni 2012. Dijadikannya program hiburan 

komedi Pesbukers sebagai obyek penelitian, karena dalam tayangan hiburan 

komedi ini cenderung menampilkan kekerasan dan pornomedia hampir disetiap 

episodenya, terutama dalam penempatan jam tayangnya bagi semua umur pada 

waktu prime time, sehingga akan memberikan dampak buruk bagi pemirsanya 

terutama anak-anak dan remaja. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah kecenderungan: 

a. Jenis 

b. Frekuensi kemunculan 

c. Durasi  

d. Penokohan 

e. Posisi tokoh  

Adegan kekerasan dan pornomedia pada program acara komedi 

Pesbukers periode bulan Juni 2012. 
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C. Pembatasan Masalah 

Dalam upaya untuk mendapatkan hasil penelitian yang mendalam dan 

memiliki fokus yang jelas, agar tidak terjadi pengembangan masalah diluar ruang 

lingkup dan kekaburan dalam penelitian, peneliti merasa perlu untuk melakukan 

pembatasan masalah. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif, dengan 

pendekatan analisis isi pada kemunculan adegan yang menampilkan gambar, 

suara ataupun percakapan yang mengarah pada unsur kekerasan fisik dan 

psikologis  serta gambar, suara ataupun percakapan yang bernuansa sensualitas, 

seksualitas baik dalam bentuk pornosuara, pornografi maupun pornoaksi dan oleh 

karena terkemas dalam satu tayangan maka disebut sebagai pornomedia. Sampel 

penelitian ini adalah seluruh tayangan program acara komedi Pesbukers yang di 

tayangkan langsung (Live) pada periode bulan Juni 2012, yang berjumlah 21 

episode. Pemilihan bulan Juni 2012, didasari oleh banyaknya keluhan atau aduan 

yang disampaikan masyarakat pada “Pojok Aduan” di website Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI) pada bulan tersebut. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui kecenderungan: 

1) Jenis 

2) Frekuensi kemunculan 

3) Durasi  
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4) Penokohan 

5) Posisi tokoh  

Adegan berunsur kekerasan dan pornomedia yang disajikan dalam 

tayangan program acara komedi Pesbukers periode bulan Juni 2012. 

 
2.  Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

memperkaya khasanah penelitian dalam bidang Ilmu Komunikasi 

khususnya penggunaan analisis isi pada kajian komunikasi massa. 

b. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan memperkaya 

penelitian khususnya di bidang Ilmu Komunikasi.  

c. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat secara nyata kepada pihak-pihak yang membutuhkan, 

diantaranya: 

1) Komisi Penyiaran Indonesia 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan 

pemikiran kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), agar dapat 

lebih ketat dalam mengawasi maupun memberikan teguran pada 

tayangan-tayangan televisi yang bersifat kurang informatif dan 

kurang mendidik. 
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2) Lembaga Penyiaran Televisi 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dorongan 

bagi lembaga-lembaga penyiaran televisi, baik lembaga penyiaran 

publik maupun swasta, agar lebih kreatif dan dapat 

mengedepankan tayangan hiburan yang bersifat informatif dan 

mendidik. 

3) Masyarakat Indonesia 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pemirsa terutama 

orang tua, untuk lebih selektif dalam memilih tayangan televisi, 

terutama yang bersifat hiburan. Dan dapat berperan serta dalam 

memberikan pendampingan maupun pengawasan tayangan-

tayangan yang tidak bersifat informatif dan mendidik. 

 

E. 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). Sedangkan 

menurut Kerlinger, teori adalah himpunan konstruk atau konsep, definisi, dan 

proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan 

menjabarkan relasi di antara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala 

tersebut (Kerlinger dalam Rakhmat, 2005: 6).  
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1. Televisi sebagai Komunikasi Massa 

Manusia secara kodrati merupakan makhluk yang bermasyarakat dan 

hidup secara berkelompok yang didalamnya saling berinteraksi dan membangun 

hubungan satu sama lainnya. Dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan akan 

berkelompok, manusia memerlukan jalinan komunikasi, yang memungkinkan 

manusia untuk saling memahami, saling menolong, saling melengkapi. Untuk itu, 

perlulah kiranya penulis mengenal dan mengetahui penjabaran dari komunikasi 

tersebut dari sudut pandang para akademisi. Dalam perkembangannya, 

komunikasi tidak memiliki pengertian tunggal, banyak akademisi dari berbagai 

tradisi mencoba mendefinisikannya, Istilah 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). 

Berikut penulis tampilkan gambar proses komunikasi yang dijabarkan 

Lasswel. 
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Gambar 1.2 Model Komunikasi Lasswell (Lasswell dalam Morissan, 2009:16) 

 

Secara sederhana komunikasi massa didefinisikan Morissan (2009) 

sebagai komunikasi melalui media massa yakni surat kabar, majalah, radio, 

televisi dan film. Salah satu definisi yang paling sederhana tentang komunikasi 

massa dirumuskan Bittner (1980) yang menyebutkan “Mass communication is 

message communicated through a mass medium to a large number of people” 

(Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa 

pada sejumlah besar orang) (Morissan dan Bittner dalam Morissan, 2009: 20-21). 

Burhan Bungin (2003), dalam bukunya “Pornomedia: Konstruksi Sosial 

Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa” yang mendefinisikan 

pula bahwa Komunikasi adalah transmisi dari satu orang ke satu orang, dimana 

pengirim maupun penerimanya spesifik. Pada awalnya sistem komunikasi masih 

tradisional dengan mengandalkan burung merpati, asap api, mercusuar ataupun 

pos berkuda. Ketika dunia telah mengenal mesin cetak, radio telegraf, maka 

model komunikasi telah berubah semakin cepat. Begitu pula setelah ada telepon, 

radio, televisi, teleks dan faksimili (fax), masyarakat dunia mulai dapat saling 

mengakses satu dengan lainnya lebih cepat lagi (Bungin, 2003:8). Sedangkan 

komunikasi massa adalah berkomunikasi dengan massa (audiens atau khalayak 
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sasaran). Massa disini dimaksudkan sebagai para penerima pesan (komunikan) 

yang memiliki status sosial dan ekonomi yang heterogen satu sama lainnya. Pada 

umumnya, proses komunikasi massa tidak menghasilkan ‘feedback’ (umpan 

balik) yang langsung, tetapi tertunda dalam waktu yang relatif. Ciri-ciri massa 

yaitu; (1) jumlahnya besar, (2) antara individu, tidak ada hubungan/organisatoris; 

dan (3) memiliki latar belakang sosial yang berbeda (Kuswandi,1996:16) 

Televisi sebagai bagian dari media massa yang muncul setelah 

berkembangnya  media cetak dan radio. Sebagai ‘Kotak ajaib’, televisi lahir 

setelah adanya beberapa penemuan teknologi seperti telepon, telegraf, fotografi 

serta perekam suara. Kini media televisi dapat dibahas secara mendalam dari sisi 

pesan maupun penggunaannya atau bahkan efeknya. Oleh karena televisi 

merupakan bagian media massa yang menghubungkan satu orang ke banyak 

orang (massa) dalam bentuk penyiaran. 

JB. Wahyudi (1991) dalam bukunya yang berjudul “Komunikasi 

Jurnalistik”, mendefinisikan komunikasi massa media televisi ialah proses 

komunikasi antara komunikator dengan komunikan (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 di dengar dan dilihat secara 
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sekilas. Pesan-pesan di televisi bukan hanya didengar, tetapi juga dapat dilihat 

dalam gambar yang bergerak (audiovisual) (Wahyudi dalam Kuswandi,1996:16). 

Pengertian yang lebih mendalam dikemukakan Wen (2002), Club of 

Rome, yang pernah menerbitkan sebuah buku, “The First Global Revolution”. 

Dalam buku tersebut, diramalkan bahwa media adalah salah satu dari tiga 

kekuatan utama yang akan sangat mempengaruhi umat manusia diabad ke-21. 

Media ada di sekeliling kita, media mendominasi kehidupan kita dan bahkan 

mempengaruhi emosi serta pertimbangan kita. Mungkin tampaknya sulit 

dipercaya bagi generasi yang lebih tua. Tetapi, manusia selalu dimulai dengan 

impian-impian berani serta idealisme. Wen membagi media komunikasi menjadi 

tiga kategori yaitu pertama; media komunikasi antar pribadi, terdiri dari; media-

teks, grafik, suara, musik, animasi, video, kedua; media penyimpanan terdiri dari; 

buku dan kertas, kamera, alat perekam kaset, kamera film dan proyektor, alat 

perekam video, disk optikal, serta ketiga; alat transmisi terdiri dari; media 

komunikasi, media penyiaran dan media jaringan (Wen dalam Bungin, 2003:3-5). 

Transmisi media modern dapat dibagi menjadi tiga kategori; Pertama 

adalah komunikasi, transmisi dari orang ke orang, dimana baik pengirim maupun 

penerima membayangkan pihak yang spesifik. Kedua adalah penyiaran, adalah 

transmisi dari satu orang ke banyak orang. Ketiga adalah jaringan, yang baru 

berkembang kurang dari 20 tahun, adalah transmisi dari banyak orang ke banyak 

orang. Komunikasi adalah transmisi dari satu orang ke satu orang, dimana 

pengirim maupun penerimanya spesifik. Sedangkan Penyiaran  adalah transmisi 

dari satu orang ke banyak orang. Program yang kita dengar di radio atau televisi 
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(TV) adalah salah satu contohnya. Interaksi diantara penerima dengan yang 

melakukan transmisi. Lebih lanjut, para penerima biasanya menerima pesan 

secara pasif. Metode penyiaran primitif yang digunakan manusia seperti teriakan, 

pengumuman dan tabuhan drum (tifa), kemudian berkembang pada masyarakat 

modern berupa surat kabar, majalah, radio, TV (nir-kabel, kabel atau satelit) dan 

sebagainya. Metode-metode ini memiliki ciri-ciri serta cakupannya sendiri-

sendiri. Produk-produk penyiaran yang canggih adalah satelit berorbit rendah dan 

TV satelit yang mudah dibawa kemana-mana (Bungin, 2003:7-9). 

Dennis Mcquail (1996) menyimpulkan pula, bahwa televisi yang pada 

mulanya dipandang sebagai barang mainan atau sesuatu yang baru dari 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). 

Besarnya pengaruh televisi ini dapat dilihat dari Paradigma Lasswell 

dalam merumuskan proses komunikasi, yang dapat dipahami bahwa setiap pesan 

apapun yang disampaikan televisi tentunya mempunyai tujuan khalayak (audiens) 

sasaran, yang dapat berakibat pada umpan balik (feedback) baik dalam waktu 

singkat maupun dalam waktu yang tak terbatas. Proses komunikasi ini sangatlah 

efektif, ini dapat dilihat dari hampir disetiap rumah tangga, televisi dapat 

ditemukan. Burton (2011) mengatakan bahwa, pastilah televisi memiliki sejumlah 

pengaruh. Kita tahu bahwa program-program populer menyebabkan jutaan orang 

menyalakan channel tertentu dan menontonnya (Burton, 2011:311). 
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Pesatnya perkembangan komunikasi massa dalam bentuk televisi ini 

tentunya memberikan pengaruh-pengaruh yang akan berdampak pula pada 

berbagai bidang, baik itu bidang politik, ekonomi, budaya, sosial bahkan 

kedaulatan sebuah negara. Belum lagi meningkatnya pilihan kategori atau jenis 

tayangan di televisi yang semakin beragam. Ini membuktikan bahwa, televisi 

memang menjadi pilihan hiburan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan 

hiburan, informasi dan pendidikan. Terutama pada bidang sosial yang berfokus 

pada masa perkembangan anak dan remaja sebagai sasaran utama dari program 

acara komedi Pesbukers. Program komedi televisi ini sedikit banyak akan 

mempengaruhi baik dalam bentuk isi, tema percakapan, maupun gaya para 

artisnya. Sebagai sebuah contoh yang akan ditiru oleh anak maupun remaja. 

namun, penelitian ini hanya mengandaikan atau memprediksi unsur-unsur yang 

belum pantas dikonsumsi oleh anak dan remaja. 

 

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. Pada komedi lama, pelaku utama dalam 

sebuah lakon komedi biasanya digambarkan sebagai pembawa ide gembira, 

misalnya membawa damai untuk mengakhiri perang. Sedangkan pada komedi 

baru, tidak lagi mengusung tema sosial politik, tetapi lebih banyak kepada 

kehidupan rumah tangga dari kalangan kelas menengah di masyarakat Athena 

(Dewojati, 2010: 45-46). Komedi merupakan bagian dari jenis drama, atau dalam 
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bahasa Yunani disebut “Draomai”, yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, atau 

beraksi (Dewojati, 2010: 33). 

Goenoprawiro (1985),  mengklasifikasikan drama komedi sebagai hiburan, 

seperti yang dikenal sebagai lawak (Goenoprawito dalam Endraswara,2011:118). 

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. Drama komedi ditampilkan tokoh yang tolol, konyol, 

sedikit porno, gagap, atau bijaksana tetapi lucu (Endraswara,2011:120-121) 

Brocket (1964) membagi komedi dalam beberapa jenis, yakni: 

1. Komedi situasi, yakni sebuah bentuk drama komedi seperti banyolan, 

karena selalu disesuaikan dengan kondisi penonton. Banyolan sering 

disebut komedi murahan atau picisan (kelas kambing). Aktivitas yang 

dilebih-lebihkan, “over acting” jika mendapat tepukan, disiplin waktu dan 

“disiplin akting” yang sangat kendor dapat terjadi di dalam banyolan. 

Lelucon yang dikemukakan dalam banyolan adalah lelucon yang hidup 

dikalangan rakyat kebanyakan. Bisa saja masalahnya diulang-ulang dan 

menjadi klise, yang penting penonton tetap tertawa. 

2. Komedi karakter atau watak, yakni sebuah bentuk drama komedi yang 

menonjolkan karakter pemain yang kocak, seperti karya Moliere dalam 

“Dokier Gadungan” yang juga disebut “Akal Bulus Scapin”. 
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3. Komedi pengembangan gagasan, yakni sebuah bentuk drama komedi yang 

biasanya bersifat satire, dan menampilkan sifat tolol yang naïf dari 

tokohnya. 

4. Komedi sosial, yakni sebuah bentuk drama komedi yang menempatkan isi 

atau hal-hal yang mengkritisi permasalahan yang bersifat sosial dalam 

masyarakat. 

5. Komedi gaya, yakni sebuah drama komedi yang menempatkan humor 

yang umumnya dalam bentuk lawakan tunggal. Pola-nya dapat berbentuk 

seperti Stand up commedy dan monolog. 

6. Komedi romantik, yakni sebuah bentuk drama komedi yang bertema kisah 

percintaan, seperti karya Shakespeare dalam “As You Like dan Twelf 

Night” (Brocket dalam Endraswara,2011:119-126). 

Komedi atau di Indonesia lazimnya disebut lawak sering digunakan 

sebagai sarana komunikasi persuasif, sebab pesan atau informasi yang 

disampaikan terkesan santai namun tetap dapat menghibur. Dengan bentuk 

tayangan komedi, khalayak tidak merasa dijejali dengan informasi yang 

menjemukan, tetapi akan lebih menyajikan hal-hal yang ringan dan lebih 

menghibur. Dalam drama komedi, selalu disajikan dengan dominasi humor. 

Humor dapat pula menciptakan impresi atau kesan yang lebih mendalam pada diri 

khalayak dan ditujukan untuk mampu mempengaruhi mereka agar mengikuti 

anjuran yang disampaikan. 
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Berbicara humor dalam komedi, dikenal beberapa teori humor, 

diantaranya: 

a. Teori Superioritas dan Degredasi 

Teori ini untuk menganalisis jenis-jenis humor yang termasuk 

satire. Satire merupakan humor yang mengungkapkan kejelekan, 

kekeliruan, atau kelemahan orang, gagasan atau lembaga untuk 

memperbaikinya. Objek yang membuat tertawa adalah objek yang 

ganjil ataupun menyimpang. 

b. Teori Bisosiasi 

Menurut teori ini, humor timbul karena kita menemukan hal-hal 

yang tidak diduga atau biasa (unexpected turns), atau kalimat yang 

menimbulkan dua asosiasi (puns). 

c. Teori Pelampiasan Inhibisi 

Teori ini adalah teori yang paling teoritis, sehingga tidak begitu 

banyak manfaatnya. Kita banyak menekan ke alam bawah sadar kita 

pengalaman-pengalaman yang tidak enak atau keinginan-keinginan 

yang tidak bisa kita wujudkan. Salah satu diantara dorongan yang kita 

tekan itu adalah dorongan agresif. Dorongan agresif masuk kealam 

bawah sadar kita dan bergabung dengan kesenangan bermain dari 

masa kanak-kanak kita. Jika dorongan itu kita lepaskan kedalam 

bentuk yang bisa diterima oleh masyarakat, kita melepaskan inhibisi. 

Kita bisa merasa senang karena lepas dari masalah yang menghimpit 

kita. Kita senang, karena itu kita tertawa (Rahmat, 2011:126-127). 
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Humor pada dasarnya berasal dari istilah Inggris, yang pada awalnya 

memiliki banyak penafsiran. Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan 

humor sebagai “Kemampuan merasai sesuatu yang lucu atau menyenangkan atau 

keadaan yang menggelikan hati”. Begitupula definisi humor menurut Benton, 

yakni “segala bentuk rangsangan yang cenderung secara spontan memancing 

tawa atau senyum para pembaca atau pendengar” (Benton dalam Hasan, 

1995:14). 

Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa memasukan humor di 

dalam tayangan drama komedi televisi tentu sangatlah efektif. Terlebih sifat 

komedi yang mampu mengurai ketegangan atau stres setelah beraktifitas, memang 

menjadi kebutuhan pilihan hiburan khalayak atau pemirsa. Humor dalam komedi 

akan menjadi penyampai pesan yang baik, jika pesan yang disampaikan itu 

mendidik, maka pemirsanya akan senang dan mampu menerima pesan itu sebagai 

hal yang positif, namun begitu pula sebaliknya jika pesan tersebut menyajikan 

hal-hal yang tabu secara norma agama dan budaya masyarakat, tentunya akan 

menjadi keresahan bagi pemirsanya, terutama anak-anak dan remaja jika di 

tayangkan pada jam-jam aktivitas mereka. 

 

3. Kekerasan 

Maraknya tayangan kekerasan yang disajikan media, membuat kita tak 

berdaya untuk menolak. Oleh karena terus-menerus disuguhi adegan-adegan 

kekerasan. Lambat laun kekerasan tersebut menjadi terbiasa dalam keseharian 

kita. Dan akhirnya, manusia dewasa pun mulai apatis untuk mengkritisi tayangan-
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tayangan tersebut. Untuk lebih jauh mengenai kekerasan, ada baiknya kita telaah 

lebih dalam pengertian kekerasan tersebut. 

Lardellier (2003), mendefinisikan kekerasan sebagai prinsip tindakan yang 

mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan. 

Jehel (2003) menambahkan, 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 (Lardellier dan Jehel dalam 

Haryatmoko, 2007:119-120). 

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) 

Thomas Santoso (2002) dalam bukunya “Teori-Teori Kekerasan”, 

menjelaskan bahwa kekerasan mengilustrasikan sifat aturan sosial, pelanggaran 

aturan, dan reaksi sosial terhadap pelanggaran aturan yang kompleks dan 

seringkali saling bertentangan. Berdasarkan sifatnya, istilah kekerasan sendiri 
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digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt) dan tertutup 

(covert), maupun yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (deffensive), 

yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain (Santoso, 2002:10-11). 

Empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi menurut Thomas santoso 

(2002), antara lain. 

1). Kekerasan terbuka 

Kekerasan yang dapat dilihat, misalnya perkelahian, pemukulan. 

2). Kekerasan tertutup 

Kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, 

seperti perilaku mengancam. 

3). Kekersan agresif 

Kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk 

mendapatkan sesuatu, bisa bersifat terbuka atau tertutup, seperti 

penjabalan atau perampasan. 

4). Kekerasan defensif 

Kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri, bisa 

bersifat terbuka atau tertutup. 

Perilaku mengancam jauh lebih menonjol dari kekerasan terbuka, dan 

kekerasan defensif jauh lebih menonjol dari kekerasan agresif. Perilaku 

mengancam mengkomunikasikan pada orang lain suatu maksud untuk 

menggunakan kekerasan terbuka bila diperlukan. Seseorang yang melakukan 

ancaman sesungguhnya tidak bermaksud melakukan kekerasan, orang hanya 
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mempercayai kebenaran ancaman dan kemampuan pengancam mewujudkan 

ancamannya (Santoso, 2011:11). 

Terdapat enam dimensi penting dari kekerasan menurut Johan Galtung 

(1992), yaitu: 

a. Kekerasan fisik dan psikologis 

Dalam kekerasan fisik, tubuh manusia disakiti secara jasmani 

bahkan sampai pada pembunuhan. Sedangkan kekerasan psikologis 

adalah tekanan yang dimaksudkan meredusir kemampuan mental atau 

otak. 

b. Pengaruh positif dan negatif 

Sistem orientasi imbalan (reward oriented) yang sebenarnya 

terdapat ‘pengendalian’, tidak bebas, kurang terbuka, dan cenderung 

manipulatif, meskipun memberikan kenikmatan dan euphoria. 

c. Ada objek atau tidak 

Dalam tindakan tertentu tetap ada ancaman kekerasan fisik dan 

psikologis, meskipun tidak memakan korban tetapi membatasi 

tindakan manusia. 

d. Ada subjek atau tidak 

Kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya, dan 

bila tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung. 

Kekerasan tidak langsung sudah menjadi bagian struktur itu 

(strukturnya jelek) dan menampakkan diri sebagai kekuasaan yang 

tidak seimbang yang menyebabkan peluang hidup tidak sama. 
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e. Disengaja atau tidak 

Bertitik berat pada akibat dan bukan tujuan, pemahaman yang 

hanya menekankan unsur sengaja tentu tidak cukup untuk melihat, 

mengatasi kekerasan struktural yang bekerja secara halus dan tidak 

disengaja. Dari sudut korban, sengaja atau tidak, kekerasan tetap 

kekerasan. 

f. 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. Kekerasan 

tersembunyi akan terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil 

sehingga tingkat realisasi aktual dapat menurun dengan mudah. 

Kekerasan tersembunyi yang struktural terjadi jika suatu struktur 

egaliter dapat dengan mudah diubah menjadi feodal, atau evolusi hasil 

dukungan militer yang hirarkis dapat berubah lagi menjadi struktur 

hirarkis setelah tantangan utama terlewati (Galtung dalam Santoso, 

2002:168-169). 

 

Kekerasan memang sulit ditafsirkan secara utuh, terlebih-lebih jika 

kekerasan yang bersifat tersembunyi. Kekerasan fisik lebih mudah untuk dilihat 

sedangkan kekerasan yang bersifat psikologis lebih cenderung tidak tampak. Ini 

juga tentunya dilatar belakangi  pengetahuan ataupun lingkungan dari pelaku 
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kekerasan dan yang menerima tindakan kekerasan. Tak jarang perilaku 

mengancam justru tidak dipahami sebagai bentuk kekerasan. Namun lebih 

dianggap sebagai suatu candaan yang tidak membahayakan. Hal-hal yang 

dianggap kurang membahayakan, lazimnya diabaikan masyarakat, tetapi hal ini 

tidak berlaku bagi anak-anak dan remaja, mereka membutuhkan bimbingan agar 

tidak melakukan tindakan serupa. Apapun bentuk kekerasan itu, baik fisik 

maupun psikologis tentunya dapat ditiru oleh anak-anak dan remaja. 

 

4. Pornomedia 

Secara umum, istilah pornomedia memang jarang menjadi sorotan 

kalangan media, namun Burhan Bungin merumuskan pornomedia menjadi 

beberapa bentuk, yakni pornografi, pornosuara, pornoaksi dan pornoteks. Dalam 

penjelasannya, bungin tidak membatasi dari unsur-unsur tersebut, baik menjadi 

satu dalam media atau terpisah. Melihat bahwa porno itu selalu diterjemahkan 

secara subyektif menurut konteks nilai yang berlaku di masyarakat dan dalam 

kurun waktu tertentu, maka perdebatan-perdebatan tentang persoalan seks dan 

hal-hal disekitarnya, harus dimulai dari pandangan intra-subyektif tentang makna 

sebenarnya dari porno yang diperdebatkan itu (Bungin, 2003:89). 

R. Ogien (2003) mendefinisikan pornografi adalah sebagai representasi 

eksplisit (gambar, tulisan, lukisan, foto) dari aktivitas seksual atau hal yang tidak 

senonoh, mesum atau cabul yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan ke publik 

(Ogien dalam Haryatmoko, 2007:93). 
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Neng Djubaedah (2003), menjelaskan bahwa, kata 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. Hal itu disebabkan oleh bangkitnya birahi seksual seseorang akan 

berbeda dengan yang lain. Apabila ukuran perbuatan erotis atau gerak tubuh 

maupun gambar, tulisan, karya seni berupa patung, alat ganti kelamin, suara 

dalam nyanyian-nyanyian maupun suara yang mendesah, humor, dan lain-lain 

yang terdapat dalam media komunikasi, baik cetak maupun elektronik, hanya 

diukur dengan perbuatan yang membangkitkan birahi seksual semata, maka 

sangat sulit untuk memberikan batasan pornografi dan pornoaksi yang dapat 

dikategorikan sebagai tindak pidana (seperti yang diatur dalam KUHP dan RUU-

KUHP). Karena itu, jenis pelanggaran kesusilaan pornografi dan pornoaksi 

seharusnya tidak hanya diukur oleh bangkitnya birahi seseorang, tetapi juga harus 

diukur dengan pornografi dan pornoaksi yang menimbulkan rasa yang 

memuakkan, menjijikan, dan atau memalukan bagi orang yang melihatnya dan 

atau mendengarnya, dan atau menyentuhnya (Djubaedah, 2003:129-138). 

Regulasi yang mengatur tentang pornografi juga telah diterapkan di 

Indonesia, adapun pengertian pornografi dalam Undang-Undang No. 44 tentang 

pornografi dan pornoaksi pada halaman 1. Pornografi yang dimaksud dalam pasal 

1 adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, 
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animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui 

berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang 

memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan 

dalam masyarakat.  

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. Dan 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). 

Teori-teori diatas, masih mendefinisikan secara umum tentang 

pornomedia. 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. Artinya, orang yang sudah dewasa 

jika melihat, mendengar dan atau menyentuh benda-benda pornografi dan 

pornoaksi akan berbeda dengan orang yang masih anak-anak, atau orang 
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yang belum dewasa. Bagi orang yang sudah dewasa, kemungkinan untuk 

dapat mengendalikan diri dari pornografi dan pornoaksi, dibandingkan 

dengan yang belum dewasa. Djubaedah menambahkan, bahwa hal-hal 

yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi wajib pula dihindarkan 

dari mereka (yang belum dewasa), sekalipun mereka masih balita. 

2. Pengertian pornografi dan pornoaksi dipengaruhi tempat dan waktu. 

Artinya, selain dipengaruhi oleh kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial 

manusia, juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan bangsa 

bersangkutan. Hal ini dapat dipengaruhi pula oleh faktor-faktor seperti 

agama, sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. 

3. Pengertian pornografi dan pornoaksi dipengaruhi kondisi dan agama 

penduduk setempat. Artinya kondisi dan agama yang dianut masyarakat 

dan penduduk negara tersebut berpengaruh besar dalam menentukan sudut 

pandang pornografi dan pornoaksi (Djubaedah, 2003: 131-136). 

Sebagai sebuah negara yang mayoritas beragama muslim dan tanpa 

mengurangi peran dari beragamnya agama yang lain di Indonesia. Sudut pandang 

islam jelas telah mengatur dan memberi batasan mengenai pornomedia, hal ini 

dapat dilihat dari beberapa keputusan yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia 

berdasarkan sumber-sumber hukum dan kaidah usul fiqih dalam Al-qur’an dan 

Hadits, yakni: 

1. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara 

erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun 
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ucapan; baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat 

membangkitkan nafsu birahi adalah haram. 

2. Membiarkan ‘aurat’ terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus 

pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak 

maupun divisualisasikan adalah haram. 

3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud pada angka 2 

adalah haram. 

4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual dihadapan orang, 

melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, 

baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan 

seksual atau adegan seksual adalah haram. 

5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau 

memperlihatkan gambar orang baik cetak atau visual, yang 

terbuka’auratnya’ atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat 

membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan 

seksual adalah haram. 

6. Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dengan 

perempuan yang bukan mahram-nya, dan perbuatan sejenis lainnya yang 

mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar 

pernikahan adalah haram. 

7. Memperlihatkan ‘aurat’, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi 

laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita selain muka, telapak tangan, 
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dan telapak kaki adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan 

dalam syar’i. 

8. Memakai pakaian tembus pandang, atau ketat yang dapat memperlihatkan 

lekuk tubuh adalah haram. 

9. Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong 

terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan 

sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram. 

10. Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa 

pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan adalah haram. 

11. Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas dari perbuatan-perbuatan 

yang diharamkan di atas adalah termasuk haram (MUI dalam Djubaedah, 

2003: 14-15). 

Gambar-gambar baik itu dalam bentuk foto maupun video dan suara yang 

menggunakan media komunikasi massa yang menunjukkan perilaku erotis atau 

sensual atau cabul, menampakkan penonjolan langsung bagian tubuh yang dapat 

membangkitkan birahi seperti payudara, pinggul, pundak, dada, paha ataupun kaki 

secara keseluruhan tidak dengan penutup ataupun samar-samar, ciuman 

merangsang baik itu tampak langsung ataupun seolah-olah berciuman antar 

pasangan sejenis maupun berlainan jenis, yang bukan muhram maupun muhram, 

yang dapat membangkitkan nafsu birahi orang lain. Bahkan suara-suara, desahan, 

bunyi maupun gerak liukan tubuh yang dapat membangkitkan hasrat birahi orang 

lain, atau bahkan termasuk perbuatan erotis dan sensual yang menjijikan, 
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memuakkan, memalukan orang yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau 

menyentuhnya. 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah terdapat unsur kekerasan dan pornomedia 

dalam tayangan program hiburan komedi Pesbukers periode bulan Juni 2012, baik 

kekerasan fisik maupun psikologis dan pornoaksi, pornosuara serta pornografi 

pada setiap episodenya. 

 

G. Definisi Konseptual 

Definisi konsep secara umum adalah sebagai abstraksi atau representasi 

dari suatu objek atau gejala sosial. Konsep semacam gambaran singkat dari 

realitas sosial, dipakai untuk mewakili suatu realitas yang kompleks. Konsep ini 

ada yang sederhana tetapi ada juga yang kompleks. Apa pun, konsep merupakan 

representasi yang dipakai oleh ahli atau ilmuwan untuk menggambarkan suatu 

gejala (Eriyanto, 2011:175). Lebih lanjut, Effendi (2006) menguraikan bahwa 

definisi konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara 

abstrak dari kejadian-kejadian, keadaan, kelompok atau individu-individu tertentu. 

Hal-hal tersebutlah yang akan menjadi pusat perhatian penelitian ilmu sosial 

(Effendi dkk, 2006:33). 

Dalam penelitian ini kekerasan dan pornomedia menjadi konsep utama, 

adapun definisi masing-masing jenis kekerasan adalah sebagai berikut:  
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a. Kekerasan 

1). Kekerasan fisik 

Kekerasan fisik adalah menyakiti tubuh manusia secara 

jasmani bahkan bisa sampai pada pembunuhan. Kekerasan fisik 

selalu berbentuk langsung, baik menggunakan barang maupun 

tanpa menggunakan barang. 

 

2). Kekerasan psikologis/emosional 

Kekerasan secara psikis merupakan bentuk tekanan yang 

dimaksudkan melemahkan kemampuan mental seseorang. Tetapi 

kekerasan juga bisa dilakukan tanpa adanya obyek dan bisa juga 

dilakukan dengan merusak yang menjadi milik orang lain (Galtung 

dalam Windhu, 1992:68). 

b. Pornomedia 

Sedangkan definisi dari bentuk-bentuk pornomedia yakni: 

1). Pornografi 

Pornografi adalah  gambar-gambar porno yang dapat diperoleh 

dalam bentuk foto dan gambar video.  

2). Pornosuara 

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. 
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3). Pornoaksi 

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). 

 

H. Definisi Operasional 

Semua penelitian memiliki definisi operasional yakni skala pengukuran 

penelitian untuk bisa diteliti dengan variabel tertentu. Berikut definisi operasional 

dalam penelitian ini. 

Berdasarkan definisi konseptual diatas, penulis mengambil beberapa 

indikator-indikator, antara lain: 

1. Penokohan : 

a. Pria 

Laki-laki dewasa atau orang (manusia) yang mempunyai zakar, kalau 

dewasa mempunyai jakun dan adakalanya berkumis. 

b. Wanita 

Perempuan dewasa atau orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat 

menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. 

2. Kekerasan Fisik : 

a. Memukul 

Mengenakan suatu benda yang keras atau berat dengan kekuatan (untuk 

mengetuk, memalu, meninju, menokok, menempa, dan sebagainya), baik 

dengan menggunakan alat atau tanpa alat. 
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b. Melempar 

Membuang jauh-jauh, melontari (dengan suatu benda). 

c. Mencekik 

Memegang dan mencekam leher (merih) sehingga yang dipegang dan 

dicekam tidak dapat bernapas. 

d. Membanting 

Menjatuhkan kuat-kuat kebawah; mengempaskan (mencampakkan) 

kebawah. 

e. Menendang 

Menyepak; mendepak (dengan kaki). 

f. Mendorong 

Menolak dari bagian belakang atau bagian depan; menyorong, menganjur 

(ke depan); bergerak dengan kuat ke arah depan. 

g. Menyiram 

Mencurahkan air, minyak, bedak dan sebagainya; mengguyur; mendirus. 

h. Menarik 

Menghela (supaya dekat, maju, ke atas, ke luar, dan sebagainya). 

3. Kekerasan Psikologis : 

a. Menghina 

Merendahkan; memandang rendah (hina, tidak penting), memburukkan 

nama baik orang; menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki, 

menistakan). 
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b. Mengancam 

Menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang 

merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. 

c. Memaki 

Mengucapkan kata-kata keji, tidak pantas, kurang adat untuk menyatakan 

kemarahan atau kejengkelan. 

d. Membentak 

Memarahi dengan suara keras; menghardik. 

e. Menyemprot 

Menyembur; air atau benda cair. 

f. Menggosok 

Melicinkan (membersihkan, menggilapkan, dan sebagainya) dengan 

tangan atau barang yang digeser-geserkan. 

g. Mengusir 

Menyuruh pergi dengan paksa; menyuruh (orang lain) meninggalkan 

tempat; menghalau. 

h. Meremehkan 

Merendahkan; mengabaikan; memandang remeh. 

4. Pornografi : 

a. Pakaian ketat 

Busana atau pakaian yang sendat atau sempit 

b. Pakaian terbuka 
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Pakaian atau busana yang tidak tertutup; tersingkap, atau sebagaian tidak 

tertutup. 

c. Pakaian transparan 

Pakaian atau busana yang samar-samar atau  tembus pandang. 

d. Eksploitasi bagian tubuh 

Menampakkan dengan sengaja atau tidak sengaja bagian-bagian tubuh 

yang dapat membangkitkan birahi orang lain, seperti paha, dada, pundak, 

perut, pinggul, pantat dan sebagainya. 

5. Pornosuara : 

a. Suara yang menggairahkan 

Suara atau bunyi yang dapat  membangkitkan keinginan atau hasrat 

birahi. 

b. Ekspresi ajakan atau rayuan 

Membujuk atau memikat dengan kata-kata manis dan menyenangkan hati 

atau menyedapkan hati atau menawan. Termasuk mengarah kepada 

hubungan persetubuhan antara Laki-laki dan Perempuan. 

c. Objek seksual 

Hal, perkara, atau orang yg menjadi pokok pembicaraan, yang berkaitan 

dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan 

antara Laki-Laki dan Perempuan. 

6. Pornoaksi : 

a. Menari erotis 
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Menggerak-gerakkan badan dan sebagainya dengan berirama dan sering 

diiringi dengan bunyi-bunyian ataupun tanpa musik, dengan sensasi seks 

yg menimbulkan rangsangan atau bersifat merangsang nafsu birahi. 

b. Ekpresi menggoda 

Mengajak (menarik-narik hati) mengganggu; mengusik dengan tujuan 

birahi atau cabul. 

(sumber: http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/ index .php, diakses tanggal 

4 November 2012 pukul 21:42 WIB). 
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I. Matriks 

1. Kekerasan 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

Lardellier (2003)  mendefinisikan kekerasan 

sebagai prinsip tindakan yang mendasarkan diri 

pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa 

persetujuan (Haryatmoko, 2008:119). 

Jehel (2003) menambahkan, dalam kekerasan 

terkandung unsur dominasi terhadap pihak lain dalam 

berbagai bentuknya: fisik, verbal, moral, psikologis 

atau melalui gambar (Haryatmoko, 2008:120). 

Kekerasan fisik adalah 

menyakiti tubuh manusia 

secara jasmani bahkan bisa 

sampai pada pembunuhan. 

Kekerasan fisik selalu 

berbentuk langsung, baik 

menggunakan barang maupun 

tanpa menggunakan barang.  

Kekerasan secara psikis 

merupakan bentuk tekanan 

yang dimaksudkan 

melemahkan kemampuan 

mental seseorang. Tetapi 

kekerasan juga bisa dilakukan 

tanpa adanya obyek dan bisa 

juga dilakukan dengan 

merusak yang menjadi milik 

orang lain. 

 

Istilah kekerasan sendiri digunakan untuk 

menggambarkan perilaku, baik yang terbuka 

(overt) dan tertutup (covert), maupun yang bersifat 

menyerang (offensive) atau bertahan (deffensive), 

yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada 

orang lain (Santoso, 2002:10-11). 

Dalam kekerasan fisik, tubuh manusia disakiti 

secara jasmani bahkan sampai pada pembunuhan. 

Sedangkan kekerasan psikologis adalah tekanan 

yang dimaksudkan meredusir kemapuan mental 

atau otak (Galtung dalam Santoso, 2002:168-169). 

DEFINISI KONSEPTUAL KERANGKA TEORI 

Kekerasan 
Fisik

Melempar 

Mencekik 

Membanting 

Menendang 

Mendorong 

Menyemprot 

Menarik

Menggosok

Memukul 

Kekerasan 
Psikologis 

Menghina Mengancam 

Memaki

Membentak 

Mengusir 

Meremehkan

DEFINISI OPERASIONAL 

Menyiram 

Menyiram 

Penokohan Pria 

Wanita
Posisi Tokoh 

Utama Tamu
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2. Pornomedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Ogien mendefinisikan pornografi adalah sebagai 

representasi eksplisit (gambar, tulisan, lukisan, foto) 

dari aktivitas seksual atau hal yang tidak senonoh, 

mesum atau cabul yang dimaksudkan untuk 

dikomunikasikan ke publik (Haryatmoko, 2007:93) 

Pornografi adalah  gambar-gambar porno yang 

dapat diperoleh dalam bentuk foto dan gambar 

video (Bungin, 2003:154-155). 

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 (Bungin, 2003:154-155). 

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). 

KERANGKA TEORI 

Pornomedia adalah 

gambar-gambar porno 

dalam bentuk foto dan 

gambar video, ucapan 

atau tuturan dan 

kalimat-kalimat yang 

diucapkan secara 

langsung atau tidak 

langsung, serta gerakan, 

aksi, lenggokan, yang 

disengaja atau tidak 

disengaja untuk 

memancing bangkitnya 

nafsu birahi, baik 

melihat atau 

mendengarnya melalui 

saluran media. 

DEFINISI KONSEPTUAL DEFINISI OPERASIONAL 

Pornografi 

Pornosuara 

Pornoaksi 

Pakaian ketat 

Pakaian terbuka 

Pakaian transparan 

Eksploitasi bagian pantat 

Mendesah

Merayu 

Hubungan intim 

Menari erotis 

Ekspresi menggoda 

Eksploitasi bagian dada 

Eksploitasi bagian pundak 

Eksploitasi bagian paha/kaki 

Penokohan 
Pria 

WanitaPosisi Tokoh 

Utama Tamu

Objek seksual 
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J. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan 

pendekatan studi analisis isi yakni suatu teknik penelitian untuk membuat 

inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data dengan 

memperhatikan konteksnya (Krippendorff, 1993:15).  

Analisis isi deskriptif adalah analisis isi yang dimaksudkan untuk 

menggambarkan secara detail suatu pesan, atau suatu teks tertentu. Desain analisis 

ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu, atau menguji 

hubungan diantara variabel. Analisis isi semata untuk deskripsi, menggambarkan 

aspek-aspek dan karakteristik dari suatu pesan. Analisis isi kuantitatif adalah suatu 

metode penelitian yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi 

dan menarik inferensi dari isi. Mengidentifikasi isi komunikasi yang tampak 

(manifest) secara sistematis dan dilakukan secara objektif, menurut cara yang 

semestinya atau sahih data, mempunyai atau mendatangkan hasil yang sama pada 

setiap penelitian yang serupa, dan dapat di replikasi. 

 

2. Analisis Isi 

Analisis isi menurut Barelson (1952), adalah suatu teknik penelitian yang 

dilakukan secara objektif, sistematis dan deskriptif kuantitatif dari isi komunikasi 

yang tampak (manifest). Sedangkan menurut pandangan Holstin (1969), Analisis 

isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dilakukan secara 
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objektif dan identifikasi sistematis dari karakteristik pesan (Barelson dan 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 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). Analisis isi sering 

dinilai kekurangannya berdasarkan apa yang didefinisikan metode ini sebagai 

tindak kekerasan. Metode ini juga berkenaan dengan program-program dan lebih 

lanjut sekadar mengasumsikan bahwa pasti ada sejumlah efek pada audiens jika 

aksi kekerasan yang cukup telah diskor (Burton, 2011: 318). 

Krippendorff (1980) mengatakan Analisis isi adalah suatu teknik 

penelitian yang membuat inferensi yang dapat direplika (ditiru) dan sahih datanya 

dengan memerhatikan konteksnya. Selanjutnya Weber (1994) menyimpulkan 

Analisis isi adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat 

prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teks. Begitu pula pendapat 

Riffe, Lacy, dan Fico (1998;20) yang mendefinisikan Analisis isi adalah 

pengujian yuang sistematis yang dapat direplikasi dari simbol-simbol komunikasi, 

yang di mana simbol ini diberikan nilai numerik berdasarkan pengukuran yang 

valid, dan analisis menggunakan metode statistic untuk menggambarkan isi 

komunikasi, menarik kesimpulan dan memberikan kontek baik produksi maupun 

konsumsi (Krippendorf, Weber, Riffe, Lacy dan Fico dalam Eriyanto, 2011:15) 
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Untuk melakukan penelitian analisis isi, berikut ciri-ciri penting dari 

penelitian analisis isi, yakni: 

a. Objektif 

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi 

secara apa adanya, tanpa ditambah dan dikurangi. Sehingga hasil dari 

penelitian ini adalah benar-benar isi dari suatu teks, bukan karena 

subjektivitas dari misalnya bias, keinginan serta kecenderungan, atau 

keberpihakan tertentu dari peneliti. 

Ada dua aspek penting dari objektifitas, yakni: 

1). Validitas, berkaitan dengan apakah analisis isi mengukur apa yang 

benar-benar ingin diukur. 

2). Reliabilitas, berkaitan dengan apakah analisis isi akan 

menghasilkan temuan yang sama biar pun dilakukan oleh orang 

yang berbeda dan waktu yang berbeda. Analisis isi disebut reliabel 

jikalau menghasilkan temuan yang sama biarpun dilakukan oleh 

orang (dengan latar belakang dan kecenderungan yang berbeda). 

b. Sistematis 

Yakni semua tahapan dan proses penelitian telah dirumuskan 

secara jelas, dan sistematis. 

c. Replikabel 

Penelitian dengan temuan tertentu dapat diulang dengan 

menghasilkan temuan yang sama pula. Hasil-hasil dari analisis isi 

sepanjang menggunakan bahan dan teknik yang sama, harusnya juga 
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menghasilkan temuan yang sama. Temuan yang sama ini berlaku 

untuk peneliti yang berbeda, waktu yang berbeda, dan konteks yang 

berbeda. 

d. Isi yang tampak (manifest) 

Dalam melihat analisis isi antara yang tampak (manifest) dan yang 

melihat analisis isi yang tidak tampak (latent), para ahli mempunyai 

beberapa perbedaan sudut pandang. Neundorf (2003) dan Krippendorff 

(2006) menyatakan bahwa analisis isi dapat dipakai untuk melihat 

semua karakteristik dari isi, baik yang tampak ataupun yang tidak 

tampak. Adapun Barelson (1952) dan Holsti (1969) menilai bahwa 

analisis isi hanya dapat dipakai untuk menyelidiki isi yang tampak. 

Analisis isi tidak dapat dipakai untuk melihat isi yang tidak tampak. 

Sementara Riffe, Lacy dan Fico (1998), mengajukan jalan tengah. 

Pada saat proses coding dan pengumpulan data, peneliti hanya dapat 

menilai asspek-aspek dari isi yang terlihat. Sementara pada saat tahap 

analisis data, peneliti dapat memasukan penafsiran akan aspek-aspek 

dari isi yang tidak terlihat.  

e. Perangkuman (summarizing) 

Neundorf (2002) menjelaskan bahwa analisis isi umumnya dibuat 

untuk membuat gambaran umum karakteristik dari suatu isi/pesan. 

Analisis isi sebaliknya tidak berpretensi untuk menyajikan secara 

detail satu atau beberapa kasus ini. Analisis isi dapat dikategorikan 

sebagai penelitian yang bertipe nomotetik yang ditujukan untuk 



47 
 

 

membuat generalisasi dari pesan, dan bukan penelitian jenis 

idiographic yang umumnya bertujuan membuat gambaran detail dari 

suatu fenomena. 

f. Generalisasi 

Tidak hanya bertujuan melakukan perangkuman, analisis isi juga 

berpretensi untuk melakukan generalisasi. Ini terutama jikalau analisis 

isi menggunakan sampel. Hasil dari analisis dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran populasi. Analisis isi tidak dimaksudkan untuk 

menganalisis secara detail satu demi satu kasus (Neundorf, 

Krippendorff, Barelson, Holsti, Riffe, Lacy dan Fico dalam Eriyanto, 

2011:16-30) 

Krippendorff (1993) mendefinisikan pula beberapa jenis analisis isi, jenis-

jenis analisis tersebut sebagai berikut: 

a. Analisis isi pragmatis 

Prosedur yang mengklasifikasikan tanda menurut sebab atau 

akibatnya yang mungkin. 

b. Analisis isi semantik 

Prosedur yang mengklasifikasikan tanda menurut maknanya. 

Analisis ini dibagi menjadi 3 yaitu : 

1). Analisis Penunjukan (designation) 

Menggambarkan frekuensi seberapa sering obyek tertentu 

(orang, benda, kelompok, atau konsep) dirujuk. Analisis ini secara 

kasar disebut analisis pokok bahasan (subject-matter) 
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2). Analisis Pensifatan (attributions) 

Menggambarkan frekuensi seberapa sering karakterisasi 

tertentu dirujuk. 

3). Analisis Pernyataan (assertions) 

Menggambarkan frekuensi seberapa sering obyek tertentu 

dikarakterisasikan secara khusus. Analisis ini secara kasar disebut 

analisis semantik. 

4). Analisis sarana tanda (sign-vehicle) 

Prosedur yang mengklasifikasikan isi menurut sifat psiko-fisik dari 

tanda (Krippendorff, 1993:35-36), 

 

3. Unit Analisis Penelitian 

Unit analisis menurut Krippendorff  (2007) adalah apa yang diobservasi, 

dicatat, dan dianggap sebagai data, memisahkan menurut batas-batasnya dan 

mengidentifikasi untuk analisis berikutnya. Unit analisis 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).  

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kekerasan fisik 

dan psikologis serta pornografi, pornosuara dan pornoaksi. Kemunculan variabel 

dihitung dalam satuan pengkodingan untuk mendapatkan frekuensi babak yang 

mengandung kekerasan dan pornomedia. Babak adalah bagian besar dalam suatu 

drama atau lakon (terdiri atas beberapa adegan) (bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi, 

diakses tanggal 19 Oktober 2012 pukul 19:24 WIB). Apabila dalam suatu babak 
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terdapat satu atau lebih sub kategori bentuk kekerasan atau pornomedia, diberi 

sesuai dengan jumlah kekerasan dan pornomedianya dalam coding sheet. Namun 

untuk kategori pornografi dibedakan, ini dikarenakan frekuensi dari indikator-

indikator tersebut yang ditemukan hampir sepanjang babak, untuk itu apabila 

ditemukan kategori pornografi sesuai indikator-indikator yang telah diambil, 

dalam satu babak. Maka hanya akan dihitung satu kali saja dalam satu babak. 

Misalnya, dalam satu babak terdapat adegan menendang sambil mengancam, 

maka yang dihitung adalah kekerasan fisik ditulis 1, dan kekerasan psikologis 

tetap ditulis 1. Setelah semua babak selesai dikoding, kemudian dihitung jumlah 

kekerasan dan pornomedianya dalam satu babak. Berikut tabel unit analisis 

penelitian. 

 

Tabel 1.2 Unit Analisis Penelitian 

Variabel Dimensi Operasional 

1. Penokohan 

1). Pria 

Tokoh yang secara 
visual mempunyai 
karakteristik sebagai 
laki-laki atau pria 

2). Wanita 

Tokoh yang secara 
visual mempunyai 
karakteristik sebagai 
perempuan atau wanita. 

2. Posisi 

Tokoh 
1). Utama 

Tokoh yang 
mengambil sebagian 
besar peran dalam 
adegan di setiap babak 
dan diseluruh episode. 
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2). Bintang Tamu 

Tokoh yang hanya 
hadir sebagai tamu dan 
tidak banyak ambil 
bagian dalam adegan di 
setiap episode. 

3. Kekerasan 

Fisik 

1). Memukul 

Setiap sikap atau 
perbuatan yang 
menyakiti tubuh 
manusia secara jasmani 
bahkan bisa sampai pada 
pembunuhan. Kekerasan 
fisik selalu berbentuk 
langsung, baik 

2). Melempar 

3). Mencekik  

4). Membanting 

5). Menendang  

6). Mendorong  

   menggunakan barang 

 maupun tanpa 

menggunakan barang. 

7). Menyiram 

8). Menarik  

4. Kekerasan 

Psikologis 

1). Menghina  Setiap sikap atau 

perbuatan yang 

merupakan bentuk 

tekanan yang 

dimaksudkan 

melemahkan 

kemampuan mental 

seseorang. Tetapi 

kekerasan juga bisa 

dilakukan tanpa adanya 

obyek dan bisa juga 

dilakukan dengan 

merusak yang menjadi 

2). Mengancam  

3). Memaki 

4). Membentak 

5). Menyemprot 

6). Menggosok 

7). Mengusir 

Tabel 1.2 Lanjutan 
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8). Meremehkan milik orang lain. 

5. Pornografi 1). Pakaian  

a) Ketat Gambar-gambar porno 

yang dapat diperoleh 

dalam bentuk foto dan 

gambar video, dapat 

berupa mengenakan 

pakaian yang secara 

jelas menunjukkan 

lekuk tubuh, berbahan 

transparan dan 

memperlihatkan bagian 

tubuh yang seharusnya 

ditutupi oleh pakaian 

b) Terbuka 

c) Transparan 

 

2). Eksploitasi 

bagian 

tubuh 

a) Dada 
 tersebut serta 

menggunakan pakaian 

terbuka atau vulgar yang 

menunjukkan bentuk 

dan bagian tubuhnya 

dengan maksud untuk 

diekspose kepada orang 

lain. 

b) Pundak 

c) Paha/kaki 

d) Pantat 

6. Pornosuara 1). Ekspresi ajakan atau rayuan 

Suara, tuturan dan 

kalimat-kalimat yang 

diucapkan seseorang 

yang langsung atau tidak

Tabel 1.2 Lanjutan 



52 
 

 

 

 

 

2). Ekspresi erotika 

 langsung, bahkan 

secara halus atau vulgar 

tentang obyek seksual 

atau aktivitas seksual. 

7. Pornoaksi 

1). Menari erotis 

Suatu penggambaran 

aksi gerakan, lenggokan, 

liukan tubuh yang tidak 

disengaja atau sengaja 

untuk memancing 

bangkitnya nafsu 

seksual laki-laki. 

2). Ekspresi menggoda 

 

4. Sumber Data 

Sumber data dibutuhkan dalam menemukan suatu hasil penelitian yang 

akurat dan dapat di pertanggungjawabkan, untuk itu dalam penelitian ini sumber 

data yang digunakan yaitu: 

a. Dokumentasi  

Pengumpulan data didapatkan melalui perekaman secara mandiri 

tayangan program hiburan komedi Pesbukers dengan menggunakan 

alat elektronik televisi tuner merk Gadmei dan software televisi home 

media 3. Langkah pendokumentasian ini dilakukan agar dapat 

memudahkan peneliti untuk melakukan pencatatan atau pengumpulan 

data adegan-adegan kekerasan dan pornomedia yang dibutuhkan pada 

program hiburan komedi Pesbukers. Karena penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif, maka sumber data dalam 

Tabel 1.2 Lanjutan 
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penelitian ini adalah seluruh episode program hiburan Pesbukers yang 

tayang secara langsung (live) pada periode bulan Juni 2012 sebanyak 

21 episode. 

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan elemen yang penting dalam penelitian, 

tanpa adanya literatur pendukung maka data akan sulit diperoleh. Studi 

pustaka diperoleh dari buku, skripsi, internet serta sumber-sumber lain 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

5. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah semua anggota dari objek yang ingin kita ketahui isinya. 

Populasi adalah konsep yang abstrak. Karena itu, populasi harus didefinisikan 

secara jelas agar anggota dari populasi dapat ditemukan secara cermat. Populasi 

yang telah ditentukan dan didefinisikan ini disebut sebagai populasi sasaran 

(target population) (Eriyanto, 2011:109). Begitu pula dengan teknik samplingnya 

dalam pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian. Peneliti disini menggunakan teknik penarikan sampel non-acak 

(non-probability sampling), yakni teknik penarikan sampel yang tidak 

menggunakan hukum probabilitas. Anggota populasi tidak mempunyai 

kesempatan dan peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel (Eriyanto, 

2011: 115). 

Sampel dalam penelitian ini adalah 21 episode tayangan langsung (live) 

program hiburan komedi Pesbukers dari jumlah populasi sebanyak 245 episode 
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tayangan langsung (live), terhitung mulai tayang tanggal 25 juli 2011 hingga 

hingga 29 Juni 2012. 

 

6. Reliabilitas 

Tes reliabilitas digunakan untuk menguji kebenaran data yang diperoleh, 

juga untuk mengetahui tingkat konsistensi pengukuran data, apakah kategori yang 

dibuat sudah sesuai operasional dan untuk obyektivitas penelitian. Tes reliabilitas 

dilakukan oleh dua koder, yaitu peneliti sendiri dan pengkoder lain yang 

dimaksudkan sebagai perbandingan hasil perhitungan data penelitian sehingga 

kebenarannya terjaga. Dalam penelitian ini yang menjadi pengkoder kedua adalah 

Ahmad Fauzan, seorang mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta angkatan 2008. Pemilihan ini berdasarkan latar 

belakang pendidikan ilmu komunikasi yang ditekuni serta kapabilitas yang 

dimilikinya. Pengkoder kedua memiliki minat atau ketertarikan yang kuat di 

bidang komunikasi terutama pada tayangan televisi dan film serta aktif juga dalam 

dunia photografi. 

Agar mendapatkan keakuratan hasil dalam penelitian ini, peneliti merasa 

perlu untuk menentukan rumus yang tepat. Untuk itu pada penelitian ini akan 

digunakan rumus Holsti untuk menghitung data yang diperoleh dari kedua 

pengkoder. 
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Berikut adalah rumus Holsti yang peneliti gunakan: 

    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 formulanya menyebutkan, angka reliabilitas minimum yang 

ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya, kalau hasil perhitungan menunjukkan 

angka reliabilitas diatas 0,7, berarti alat ukur benar-benar reliable. Tetapi jika 

dibawah 0,7, berarti alat ukur (Coding Sheet) bukan alat yang reliabel (Holsti 

dalam Eriyanto, 2011:290). 

 

7. Generalisasi 

Kesimpulan diambil berdasarkan frekuensi dan persentase atas hasil data-

data yang telah diteliti. Klaus Krippendorff mengatakan bentuk representasi data 

paling umum yang pada pokoknya membantu meringkas fungsi analisis, berkaitan 

dengan frekuensi absolute seperti jumlah kejadian yang ditemukan dalam sampel 

(Krippendorff, 1993:168). Dengan demikian frekuensi tertinggi menjadi 

pertimbangan utama untuk menarik kesimpulan. 
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8. Uji Coba Penelitian 

Uji coba penelitian dilakukan untuk menguji kelayakan perhitungan. 

Dalam uji coba ini dilakukan pada salah satu episode atau dalam Pesbukers 

disebut “status”, yaitu pada episode “Pr3M4n N3tr4L k0K r3Mp0NG?” 

Hasil uji coba penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel  1.3 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pornografi dalam episode 

“Pr3M4n N3tr4L k0K r3Mp0NG?”. 

(Sumber : Data Pengkoding 2012) 

KATEGORI N1 N2 M 

Kekerasan 

Memukul 3 3 3 

Melempar 2 2 2 

Menendang 5 4 4 

Mendorong 2 1 1 

Menyiram  1 1 1 

Menarik 1 1 1 

Menghina 13 13 13 

Mengancam 7 7 7 

Membentak  10 10 10 

Jumlah 44 42 42 
Pornomedia 

Pakaian 2 2 2 

Eksploitasi bagian tubuh 3 2 2 

Ekpresi ajakan atau rayuan 1 2 1 

Ekspresi menggoda 2 2 2 

Jumlah 8 8 7 



57 
 

 

a) Kekerasan  

   2M 
CR =      __________ 
  N1 + N2 
 

  2x42 
=      __________ 

  44 + 42 
 

  84 
=      __________ 

    86 
 

= 0,97 
 
= 97 % 
 

b) Pornomedia 

        2M 
      CR =     __________ 

          N1 + N2 
 

    2x7 
=      __________ 
 8+ 8 
 
     14 
=      __________ 
    16 
 
= 0,87 
 
= 87 % 
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Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh kedua pengkoder, yaitu 

pengkoder pertama selaku N1, dan pengkoder kedua selaku N2 telah disepakati 

bahwa jumlah pernyataan perhitungan yang disetujui adalah M. dari kesepakatan 

tersebut hasil tes uji reliabilitas yang didapat adalah 97% tayangan Pesbukers 

mengandung kekerasan dan 87% mengandung pornomedia. Hal ini menunjukkan 

kesepakatan yang tinggi antara pengkoder 1 dan pengkoder 2 pada penghitungan 

kemunculan variabel kekerasan dan pornomedia berdasarkan kategori yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

 
 

 
 

 

 

 




