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ABSTRAK 

 

Athalia Tandililing. L 100080202, Pornografi DalamAcaraTelevisi (Analisis Isi Unsur-

UnsurSeksualitasdalamTayangan Talk Show KKN “Kakek-KakekNarsis” Trans TV 

Episode 115-118), Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan 

Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuibagaimanakah unsur-unsur pornografi yang 

ditayangkan dalam acara Talk Show Kakek-KakekNarsis. Tayangan KKN „Kakak-Kakek 

Narsis” adalah sebuah tayangan Talk Show di stasiun televisi Trans TV yang tayang setiap hari 

senin-jum‟at pukul 00.00-01.00. Talk Show KKN yang dibawahkan dengan 3 host dan beberapa 

bintang tamu yang berpakaian sexy.. Acara Talk Show KKN disetiap episodenya menyajikan 

tema yang berbeda-beda dan menarik, serta dalam tema tersebut dapat memberikan ajaran atau 

nasehat yang berpengaruh positif bagi khalayknya. Namun cara penyampaian pesan dengan 

relasi fisikal yang ditampilkan bintang tamu dan host KKN dapat berpengaruh negatif bagi 

khalayaknya disebabkan sering menampilkan hal-hal yang berbau unsur pornografi.Tayangan ini 

sering mengeksploitasikan tubuh dalam reaksi fisikal perempuan dengan menampakkan bagian- 

bagian tertentu seperti paha, dada, lengan, pundak, dan pinggul, serta dengan menunjukkan 

ekspresi wajah yang telah diberikan yang mempunyai unsur pornografi.Dengan banyaknya sajian 

yang dapat berpengaruh negatif bagi khalayak, sifat pornografi sangat kental di tayang talk show 

ini. Pada program acra talk showKKN ada beberapa episode yang sering ditayangkan  dalam 

bulan Juni-Agustus yakni episode 115-118 tahun 2012, episode ini sering ditanyangkan karena 

mempunyai rating yang tinggi dari episode lainnya. 

Dalam Penelitian ini penulismenggunakanmetodeAnalisisisi. 

MetodeAnalisisisiadalahsuatuteknikpenelitianuntukmembuatinferensi-inferensi yang dapatditiru 

(replicabel) dalammemperhatikan konteksnya. Jenis penelitian ini menggunakan dua pengkode, 

penkode I dan pengkode II, yang akan dihitung dengan menggunakan rumus 

N2N1

2M
CR


 dengan beberapa variabel yang telah ditentukan yang berunsur andegan 

seksualitas yang akan di teliti dari episode 115-118 Kakek-Kakek Narsis. 

Dari analisis penelitian yang dilakukan dalam beberapa episode tayangan KKN, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa acara Talk Show KKN episode 115-118 yang sering tayang pada 

bulan juli-agustus 2012, tetap menayangkan adegan berunsur pornografi. Hasil ini didapatkan 

dengan menghitung beberapa variabel yang mengandung unsur adegan seksualitas yang terdapat 

dalam tayangan Kakek-Kakek Narsis. Perhitungan ini dianggap objektif karena persentasinya 

telah mencapai 100% dari hasil penelitian.  
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Televisi merupakan media massa 

elektronik yang sangat dinikmati oleh 

masyarakat dan mempunyai pengaruh 

yang besar terhadap sikap dan perilaku 

bagi audiensnya yang berpengaruh 

positif dan negatif, serta program yang 

disajikan oleh televisi adalah sebuah 

program yang dapat memberikan 

informasi yang cepat bagi khalayak. 

Televisi komersial sejak 1920-an, 

pesawat televisi telah menjadi biasa di 

rumah, bisnis dan institusi, terutama 

sebagai sumber hiburan dan berita. Sejak 

1970-an ketersediaan kaset video, 

laserdiscs, DVD dan lainnya telah 

mengakibatkan televisi sering digunakan 

untuk melihat dicatat serta materi siaran. 

Dengan adanya televisi maka kita bisa 

mengetahui suatu informasi dengan 

cepat.Media televisi menjawab dengan 

model suara gambar bergerak dan 

mampu menyentuh aspek psikologi 

manusia dimanapun dan kapanpun. 

(Kuswandi,2008:58).  

Dari semua program acara televisi 

yang telah disajikan, tidak semua dari 

program tersebut yang memiliki manfaat 

yang baik bagi khalayak. Disebabkan 

banyaknya program siaran televisi yang 

tidak sesuai dengan kultural bangasa 

Indonesia, mulai dari siaran-siaran 

televisi yang menyajikan wanita sebagai 

objek yang berpenampilan sexy, cara 

bicara yang seronok, serta tingakah laku 

yang berlebihan. 

Trans TV adalah stasiun televisi 

yang banyak memberikan program-

program siaran, dan salah satu program 

Talk Show Kakek-Kakek Narsis yang 

dikenal dengan KKN, yang didirikan 

oleh program Trans Corp dibawah 

arahan sutradara Whisnu Utama. 

Program Talk Show KKN ini tayang 

perdana pada tanggal 26september 2011 

setiap hari dari senin - jum‟at pukul 

00.00 WIB. Program Talk Show ini 

hanya sekedar tayangan komedi yang 

berisi candaan penghibur namun 

berbuntut seksual, serta tayangan ini 

banyak menarik perhatian khalayak, 

khususnya pria dewasa.Tayangan KKN 

talk show ini bahkan menjadi salah satu 

sajian menarik dari anak remaja hinggah 

ibu-ibu rumah tanggah juga sering 

menonton acara tersebut. 

Dalam program Talk Show KKN ini 

sering menampilkan hal-hal yang 

berunsur pornografi dengan bintang 

tamu yangberpenampilan sexy dan 

perlakuan ketiga host pria yang 

berkarakter sebagai seorang Kakek-

Kakek Narsis serta host perempuan yang 

sering membicarakan hal-hal yang 

berunsur pornografi. Bintang tamu di 

acara ini adalah para artis perempuan, 

yang berdandan cantik dan 

berpenampilan sensual. 

Dalam acra talk showKKN ada 

beberapa episode yang sering 

ditayangkan  dalam bulan Juni-Agustus 

yakni episode 115-118 tahun 2012. 

Episode ini sering ditanyangkan karena 

mempunyai rating yang tinggi dari 

episode lainnya. Namun penayangan 

episode ini tetap saja menampilkan 

adegan yang berbau unsur pornografi. 

Tayangam Talk Show ini sempat 

mendapatkan dua kali teguran dari KPI. 

Teguran pertama pada tanggal 1 

November 2011 pukul 23.48 WIB 

menayangkan secara close up tubuh 

bagian dada dua orang bintang tamu 

perempuan yang menampilkan adegan 

bintang tamu yang menggoyang-

goyangkan tubuh bagian dada secara 

vulgar. Selain itu mengekploitasi tubuh 

bagian paha. Tindakan penayangan hal 

tersebut melanggar P3 Pasal 8 dan SPS 

Pasal 9 serta 17 huruf a.Surat teguran 



kedua program acara “Kakek-Kakek 

Narsis” episode “Alat Kontrasepsi” 

Trans TV tanggal 26 Desember 2011 

pukul 23.29 WIB, kedapatan melanggar 

aturan P3 dan SPS KPI tahun 2009. 

 
(Gambar 1.1. Gambar adegan 

bintang tamu Nikita Mirzani 

menggoyangkan bagian dadanya) 

Menurut KPI Pusat dalam surat yang 

ditandatangani Ketua KPI Pusat, Dadang 

Rahmat Hidayat, pelanggaran tersebut 

melanggar Pasal 8 Pedoman Perilaku 

Penyiaran (P3) dan Pasal 9 serta Pasal 17 

huruf (a) Standar Program Siaran (SPS) 

KPI tahun 2009. Jenis pelanggaran itu 

dikategorikan sebagai pelanggaran atas 

pelarangan adegan seksual serta norma 

kesopanan dan kesusilaan yang disiarkan 

lembaga penyiaran.KPI Pusat juga 

menyampaikan penemuan pelanggaran 

pada tayangan tanggal 2 Januari 2012 

dengan tema “Alat kontasepsi” 

Dalam kesempatan itu, KPI Pusat 

meminta Trans TV untuk segera 

melakukan perbaikan terhadap program 

dengan tidak melakukan eksploitasi 

seksual secara berlebihan, baik melalui 

gambar maupun isi pembicaraan. 

Diakhir surat, KPI Pusat akan terus 

melakukan pemantauan terhadap 

program dan jika ditemukan pelanggaran 

yang sama, sanksi administratif lain 

menanti(http://forum.detik.com/kkn-

kakek-kakek-narsis-talkshow-mesum-

t333150.html, dikutip pada tanggal 26-

06-2012, 9:49). 

Eksploitas yang dimiliki perempuan 

dalam pencitraannya dimedia massa 

tidak hanya karena kerelaan perempuan, 

namun juga karena kebutuhan kelas 

sosial itu sendiri, sehingga mau ataupun 

tidak kehadiran perempuan menjadi 

sebuah kebutuhan dalam kelas sosial 

tersebut. Namun dalam realitas sosial 

masyarakatnya bahwa perempuan selalu 

menjadi subordinat kebudayaan laki-

laki.Keindahan seorang perempuan 

menempatkan perempuan dalam 

stereotipe perempuan yang harus tampil 

menawan dan pandai dalam segala hal. 

Dengan adanya stereotipe ini, dapat 

menjadi ide dan citra sekaligus sumber 

eksploitasi perempuan diberbagai media 

(Bungin, 2003:130-131). 

Ekspolitasi perempuan dimedia 

massa pada awalnya hanya dimedia 

cetak berupa tabloid dan majalah, 

walaupun hanya sebuah gambar mati 

namun efeknya sangat besar terhadap 

konsumen. Dengan banyaknya 

konsumen dalam sajian tentang aurat 

seorang peremuan, maka media massa 

kembali menampilkan sajian eksploitasi 

perempuan yang bukan hanya sekedar 

gambar mati naman terlihat sebagai 

gambart hidup berupa iklan-iklan yang 

ditayangan ditelevisi terutama iklan 

kebutuhan wanita. Hingga pada saat ini 

media memberanikan untuk 

menampilkan sajian tayangan talk show 

yang merupakan salah satu tayangan 

yang mengeksploitasi bagian tubuh 

perempuan dengan durasi yang cukup 

lama untuk disimak seperti tayangan 

Kakek-Kakek Naris (Bungin, 2003:139). 

Sebelumnya juga telah dilakukan 

penelitian bertemakan pornografi oleh 

Fiki Aditya Eryawan, (2011). Penelitian 

dengan judul “ Pornografi Dalam Film 

Horor Indonesia (Analisis Isis Adegan 

Pornografi dalam Film Horor Indonesia 

Periode Bulan Juli-Desember 2009)”, 

http://forum.detik.com/kkn-kakek-kakek-narsis-talkshow-mesum-t333150.html
http://forum.detik.com/kkn-kakek-kakek-narsis-talkshow-mesum-t333150.html
http://forum.detik.com/kkn-kakek-kakek-narsis-talkshow-mesum-t333150.html


yang meneliti tentang adegan-adegan 

pornografi yang tersaji dalam Film 

Horor Indonesia Periode Bulan Juli-

Desember 2009. Dari penelitian tersebut 

menghasilkan bahwa keseluruhan 

adegan pornografi dalam Film Horor 

Indonesia Periode Juli-Desember 2009 

adalah sejumlah 574 adegan pornografi 

dari 739 adegan keseluruhan yang 

tervisualisasi sebanyak 77,7%. 

Sedangkan pada penelitian yang 

peneliti teliti adalah “Pornografi Dalam 

Acara Televisi (Analisis Isi Unsur-Unsur 

Pornografi Dalam Tayangan Talk Show 

KKN “Kakek-Kakek Narsis” Trans TV 

Episode 115-118), dengan rumusan 

masalah Bagaimanakah unsur-unsur 

pornografiyang ditayangkan dalam acara 

Talk Show Kakek-Kakek Narsis. 

Sedangkan penelitian yang penulis 

teliti dalam program acara talk show 

“Kakek-Kakek Narsis” bertujuan untuk 

mengetahui unsur-unsur pornografiapa 

sajakah yang ditayangkan dalam acara 

talk show tersebut. 

 

B. Landasan Teori 

1. Komunikasi dan Media Massa 
1.1 Komunikasi sebagai proses 

transmisi pesan 

Komunikasi adalah 

penyampaian pesan dari seorang 

(atau suatu lembaga) kepada 

seseorang (sekelompok orang) 

lainnya, baik secara langsung (tatp 

muka) maupun melalui media seperti 

surat (selembaran), surat kabar, 

majalah, radio, atau televisi 

(Winarni, 2003:2). 

Komunikasi adalah dasar dari 

proses social, dalam arti pelemparan 

pesan/lambing yangv mau tidak mau 

akan menimbulkan pengaruh pada 

semua proses social, dan berakibat 

pada bentuk, prilaku, mores dan adat 

kebiasaan (Wahyudi, 1986:33). 

Komunikasi massa adalah 

komunikasi yang menggunakan 

media massa, baik cetak ataupun 

elektronik yang telah dikelolah oleh 

sebuah lembaga, yang akan 

ditunjukan kepada sejumlah besar 

oarang diamanpun mereka berada. 

Memiliki pesan yang bersifat umum, 

disampaikan secara tepat, serentak, 

dan selintas khususnya media 

elektronik (Mulyana, 2002:75). 

Dalam penelitian ini 

komunikasi dilakukan adalah 

komunikasi massa dengan 

menggunakan media televisi yang 

dikelola oleh Trans TV dalam 

program talk show Kakek-Kakek 

Narsis dan ditunjukkan kepada 

pemirsanya yang tersebar ke banyak 

tempat. 

Komunikasi massa 

merupakan penjelasan tentang 

pengertian massa, serta media yang 

digunakan. Dengan mengemukakan 

definisinya dalam dua item, yakni 

pertama, komunikasi massa adalah 

komunikasi yang ditunjukkan kepada 

massa kepada khlayak yang sangat 

banyak. Kedua, komunikasi massa 

adalah komunikasi yang disalurkan 

oleh pemancar-pemancar yang audio 

visual (Devito dalam Effendi 

1991:21) 

Dengan pengertian yang telah 

dituliskan di atas, penulis memehami 

bahwa komunikasi massa adalah 

komunikasi yang berlangsung 

dengan media massa, dan diproduksi 

secara massal dan ditujukan oleh 

masyarakat luas. Dalam hal ini, 

komunikasi massa berarati bahwa 

adanya komunikasi yang 

berlangsung dengan menggunakan 

televisi dalam program Kakek-Kakek 

Narsis, ketika sumber dan khalayak 

tidak terjadi kontak secara langsung 



dan mengalir pada penerima. 

Memiliki sifat umum dengan 

ditayangkan ataupun ditampilkan 

secra serentak dan selintas. 

 

1.2 Televisi Sebagai Media 

Komunikasi 

Televisi berasal dari dua kata 

yang berbeda asalnya, yaitu tele 

(bahasa yunani) yang berarti jauh, 

dan visi (videra-bahasa latin) berarti 

penglihatan. Dengan demikian 

dengan melihat jauh. Melihat jauh di 

sini diartikan dengan gambar dan 

suara yang diproduksi disuatu tempat 

(studio televisi) dan dapat dilihat dari 

tempat lain melalui sebuah perangkar 

penerima (televisi). Televisi adalah 

produk teknologi canggih, dan 

kemajuannya sendiri sangat 

tergantung dari kemajuan-kemajuan 

yang dicapai dibidang teknologi, 

khususnya teknologi elektronik. 

Siaran televisi masih tetap akan 

menjadikebutuhan utama banyak 

orang, banyak keluarga, dunia 

pendidikan, dunia komunikasi, dunia 

sains dan teknologi. Televisi akan 

tetap berperan, sperti halnya 

suratkabar dan majalah yang sampai 

sekarg masih berperan secara aktif 

dalam membentuk opini dunia 

(Wahyudi, 1986:49-53). 

Siaran televisi disajikan 

kepada khalayak baik pendengar 

maupun penonton dengan beberapa 

tujuan,yakni memperoleh 

keuntungan dengan menjual siaran 

yang terdapat pada televisi 

komersial. 

Dalam setiap stasiun televisi 

memiliki program acara tersendiri, 

seperti talk show, reality show, 

variety show, film, iklan, news dan 

lain sebagainya. Dari jabaran 

tersebut dapat diartikan program 

acara televisi merupakan alat 

pembangun terciptanya informasi 

yang bersifat menghibur, edukasi dan 

transmisi.Sebagaimana kita diketahui 

fungsi dari media komunikasi adalah 

sebagai to inform, to educate, to 

tranmission, to intertaint. 

Salah satu program acara di 

stasiun televisi yakni talkshow dalam 

acara “Kakek-Kakek Narsis” yang 

bersifat penghibur.Talkshow telah 

format pemograman penting bagi 

televisi dan radio karena asal-

usulnya yang paling awal.Talkshow 

hiburan telah berkembang di televisi 

Denmark sejak deregulasi sistem 

televisi di seluruh Eropa Barat pada 

akhir tahun delapan 

puluhan.Deregulasi ini membawa 

tentang penciptaan saluran televisi 

baru, dan persaingan, serta 

perubahan dalam penjadwalan dan 

pemrograman di televisi Denmark 

layanan publik (H. Bruun 2000). 

 

2. Pornografi 
Pornografi adalah 

pengambaran tingkah laku secara 

erotis dengan lukisan untuk 

membangkitkan nafsu birahi 

(Bungin, 2003:139) 

Pornografi menjadi kategori 

utama dalam industri media yang 

menampilkan gambar dan tayangan-

tayangan aura dan fisikal seorang 

perempuan, melebihi kombinasi 

antara industri film dan rekaman-

rekaman lainnya (wolf, 2002:25). 

Pornografi dapat 

menggunakan berbagai media yang 

berupa teks tertulis maupun lisan, 

foto-foto, ukiran, gambar, gambar 

bergerak (termasuk animasi), dan 

suara seperti misalnya suara orang 

yang bernapas tersengal-

sengal.Adegan porno 



menggabungkan gambar yang 

bergerak, teks erotik yang diucapkan 

dan/atau suara-suara erotik lainnya, 

sementara majalah seringkali 

menggabungkan foto dan teks 

tertulis. Novel dan cerita pendek 

menyajikan teks tertulis, kadang-

kadang dengan ilustrasi.Suatu 

pertunjukan hidup pun dapat disebut 

porno.Pornografi yang diedarkan 

secara massal sama tuanya dengan 

mesin cetak sendiri. Hampir 

bersamaan dengan penemuan 

fotografi, teknik ini pun digunakan 

untuk membuat foto-foto 

porno.Bahkan sebagian orang 

mengatakan bahwa pornografi telah 

menjadi kekuatan yang mendorong 

yang mendorong teknologi dari 

mesin cetak, melalui fotografi (foto 

dan gambar hidup) hingga video, TV 

satelit dan internet.Seruan-seruan 

untuk mengatur atau melarang 

teknologi-teknologi ini telah sering 

menyebutkan pornografi sebagai 

dasar keprihatinannya 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Pornogr

afi, dikutip pada tanggal 1-02-2013, 

13:12). 

Maraknya tayangan yang berbau 

unsur pornografi terutama lewat 

program televisi, makin menambah 

permasalahan dikalangan remaja, 

karena mereka cenderung meminati 

media ini sebagai hiburan namun 

membawah dampak negatif bagi 

mereka. Maka dari itu masyarakat 

khususnya remaja, harus lebih bijak 

memilih program acara di stasiun 

televisi yang telah disajikan. Upaya 

ini harus dilakukan oleh semua 

pihak, mulai dari pemerhati masalah 

remaja, sekolah, pemerintah dan 

masyarakat dalam penayangan acara 

di televisi sebagai acara penghibur (S 

Willis, 2010: 80). 

Perempuan  juga sangat 

berpengaruh penting bagi media 

massa, dimana ketika sosok 

perempuan dijadikan objek menarik 

perhatian pemirsa khususnya para 

lelaki dan ketika pemberitaan media 

massa menyangkut persoalan-

persoalan laki-laki maka media 

massa menyorotinya sebagi 

pahlawan. Namun ketika sorotan 

media massa pada persoalan 

perempuan terkesan sebagai 

pelengkap pemberitaan pada saat dan 

kondisi itu saja, dan persoalannya 

menjadi serius ketika pemberitaan 

media massa menyangkut sisi-sisi 

dari aurat perempuan yang dimiliki, 

dan pemberitaannya justru menjadi 

konsumsi laki-laki. Maka dapat 

disimak bahwa sajian perempuan 

yang memperlihatkan airat terkesan 

bahwa perempuan sedang 

dieksploitasi. 

Dengan apa yang perempuan 

lakukan dimedia massa hanyalah 

untuk menyenangkan para 

konsumen, terutama laki-laki, 

sedangkan dirinya sendiri adalah 

bagian dari upaya menyenangkan 

bukan yang menikmati rasa 

senangnya, dan mereka hanya 

merasa senang ketika orang lain 

merasa senang, dan tanpa tak sadar 

jikalau ternyata dirinya di ekploitasi 

(Bungin, 2003:135-136). 

 

3. PornografiDalam Media Massa 

Pornografi yang 

ditanyangkan dimedia massa 

dikhawatirkan akan menggangu 

anak-anak atau remaja sehingga 

mengalami gangguan psikis dan 

kekacauan dalam prilaku. Pornografi 

cenderung digunakan para remaja 

sebagai pegangan prilaku seksual, 

namun dalam pornografi sama sekali 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi


tidak ada ungkapan perasaan, 

mengabaikan afeksi, mereduksi 

pasangan perempuan sebagai objek 

pemuas diri (Haryatmoko,2007:94). 

Definisi pornografi menurut RUU 

yang sudah menjadi UU yaitu :  

“Pornografi adalah materi 

seksualitas yang dibuat oleh manusia 

dalam bentuk gambar, sketsa, 

ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, 

gambar bergerak, animasi, kartun, 

syair, percakapan, gerak tubuh, atau 

bentuk pesan komunikasi lain umum, 

yang dapat membangkitkan hasrat 

seksual dan/atau melanggar nilai-

nilai kesusilaan dalam masyarakat”. 

 

Sedangkan dalam peraturan KPI No 

03 tahun 2007 tentang standar 

program siaran, pelanggaran dan 

pembatasan program siaran seks : 

Pasal 18 

3.1.1.1 Lembaga penyiaran 

televisi dilarang 

menampilkan adegan yang 

secara jelas didasarkan atas 

hasrat seksual. 

3.1.1.2 Lembaga penyiaran 

televisi dibatasi menyajikan 

adegan dalam konteks kasih 

sayang dalam keluarga dan 

persahabatan, termasuk di 

dalamnya: mencium rambut, 

mencium pipi, mencium 

kening/dahi, mencium 

tangan, dan sungkem. 

Pasal 19 

3.1.1.3 Lembaga penyiaran 

televisi dilarang menyajikan 

adegan yang 

menggambarkan aktivitas 

hubungan seks, atau 

diasosiasikan dengan 

aktivitas hubungan seks atau 

adegan yang mengesankan 

berlangsungnya kegiatan 

hubungan seks, secara 

eksplisit dan vulgar. 

3.1.1.4 Lembaga penyiaran 

dilarang menyiarkan  suara-

suara atau bunyi-bunyian 

yang mengesankan 

berlangsungnya kegiatan 

hubungan seks. 

3.1.1.5 Lembaga penyiaran 

dilarang menyajikan 

percakapan, adegan, atau 

animasi yang 

menggambarkan rangkaian 

aktivitas ke arah hubungan 

seks. 

3.1.1.6 Lembaga penyiaran 

televisi dilarang menyajikan 

adegan yang 

menggambarkan hubungan 

seks antarhewan secara 

vulgar atau antara manusia 

dan hewan. 

3.1.1.7 Lembaga penyiaran 

dilarang menyajikan 

program yang memuat 

pembenaran bagi 

berlangsungnya hubungan 

seks di luar nikah. 

 

Dengan banyaknya program-

program di media massa melalui 

siaran ditelevisi yang bersaing 

menarik perhatian khalayak, tidak 

sering mereka menyajikan hal-hal 

yang berdampak negatif  bagi 

khalayaknya. Dapat kita simak acara 

yang disajikan oleh Trans TV 

deangan menyajikan tayangan Talk 

Show Kakek-Kakek Narsis, acara ini 

semata-mata hanya untuk hiburan 

saja namun unsur seksulaitasnya 

sangat kental dengan banyak 

menampilkan sesosok perempuan 

yang berpakaian sexy dan cantik 

dengan rekasi fisikal yang sangat 

seksual dan pornografi. 



Pornografi dapat terjadi pada 

tiga wilayah isi media. Pertama 

gambar yang menyajikan perempuan 

yang berpakaian seronok, lokasi 

taupun tempat pengambilan gambar 

yang mendukung adegan pornografi, 

kamar pribadi, pose perempuan yang 

menantang birahi dan fokus 

pengambilan gambar pada bagian 

tertentu dari tubuh. Adapun pada 

kata-kata yang dipakai untuk 

mendeskripsikan proses adegan 

pornografi, metafora sensual seperti 

menggairahkan, penyebutan  organ-

organ bagian tubuh tertentu, 

deskripsi  pengungkapan perkataan 

yang berbau unsur pornografi yang 

dirasakan dalam proses seksual dan 

stereotype. Ketiga suara, ini terutama 

untuk media radio dan tv, misalnya 

rintihan kenikmatan, teriakan dan 

jenis-jenis suara yang menimbulkan 

efek imajinasi tindakan pornografi 

tertentu(http://komunikasi-

indonesia.org/2009/12/media-

pornografi-sebagai-salah-satu-akibat-

kebebasan-pers-di-indonesia/, 

dikutip pada tanggal 03-02-2013, 18-

10). 

 

C. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode Analisis isi. 

Metode Analisis isi adalah suatu teknik 

penelitian untuk membuat inferensi- 

inferensi yang dapat ditiru (replicabel) 

dalam memperhatikan konteksnya. 

Analisis isi mempunyai pendekatan 

sendiri dalam menganalisis data, secara 

umum pendekatan ini berasal dari cara 

memandang objek analisisnya 

(Krippendorff, 1993:15). 

Analisis isi kuantitatif dapat 

didenifisikan sebagai suatu teknik 

penelitian ilmiah yang ditunjukan untuk 

mengetahui gambaran karakteristik isi 

dan menarik inferensi dari isi, serta 

ditunjukkan untuk mengidentifikasi 

secara sistematis isi komunikasi yang 

tampak (manifes), dan dilakukan secara 

objektif, valid, reliabel, dan dapat 

direplikasi (Eriyanto, 2011:15). 

 

D. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah istilah 

yang digunakan untuk menggambarkan 

secara abstrak dari kejadian-kejadian, 

keadaan, kelompok atau individu-

individu tertentu. Hal-hal tersebutlah 

yang akan menjadi pusat penelitian 

perhatian ilmu sosial (Efendy, 1989 : 

33). Jadi, definisi konsep juga memiliki 

arti apa adanya dasar-dasar konsep yang 

jelas bagi unsur-unsur masalah yang 

akan diteliti. Definisi konseptual dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Program acara Kekek-Kakek Narsis 

Program dalam acara Kakek-

Kakek Narsis adalah sebuah sebuah 

rancangan penyiaran produksi siaran 

televisi yang memiliki jenis 

pengklasifikasian yang terus 

berkembang sesuai kreatifitas 

pengelola media.Tayangan Kekek-

Kakek Narsis sebuah tayangan Talk 

Show yang bersifat menghibur 

namun efek yang diberikan terhadap 

khlayak sangat besar dari dampak 

negatifnya. 

Program ini sering kali 

menayangkan unsur-unsur 

seksualitas dari perempuan, mulai 

dari cara berpakaian, cara bicara, dan 

reakasi fisikal yang diberikan juga 

berbau seksual, mulai dari laki-laki 

(host KKN) dan perempuan (bintang 

tamu) saling merangkul bagian 

pundak dan pinggul, cium pipi kikiri 

dan kanan, hinggah tak sering 

memegang bagian khusus dari 

perempuan. Bukan hanya itu, 

http://komunikasi-indonesia.org/2009/12/media-pornografi-sebagai-salah-satu-akibat-kebebasan-pers-di-indonesia/
http://komunikasi-indonesia.org/2009/12/media-pornografi-sebagai-salah-satu-akibat-kebebasan-pers-di-indonesia/
http://komunikasi-indonesia.org/2009/12/media-pornografi-sebagai-salah-satu-akibat-kebebasan-pers-di-indonesia/
http://komunikasi-indonesia.org/2009/12/media-pornografi-sebagai-salah-satu-akibat-kebebasan-pers-di-indonesia/


program ini juga sering 

memperlihatkan bagian-bagian 

tertentu dari seorang perempuan, 

mulai dari pergelangan tangan, 

bagian paha, dada, hingga bokong 

perempuan juga sangat jelas 

gambarannya walupun tertutup 

dengan pakaian yang sangat kekat 

hihgga terbentuk seprti aslinya. 

Acara ini tayang setiap hari senin-

jumat pada jam 00.00/00.30 WIB 

dengan durasi 60-90 menit. 

2. Pornografi adalah suatu 

pengungkapan dalam bentuk, tulisan, 

gambar, suara maupun film yang 

mengambarkan tingkah laku erotis 

dan menimbulakan gairah seksualitas 

pembaca, penonton maupun 

pendengar. Pornografi didefinisikan 

sebagai representasi eksplisit 

(gambar, tulisan, lukisan, dan foto) 

dari aktivitas seksual atau hal yang 

tidak senonoh, mesum atau cabul 

yang dimaksudkan untuk 

dikomunikasikan ke publik 

(Haryatmoko, 2007 : 93). 

3. Analisis isi adalah suatu teknik 

penelitian untuk membuat inferensi-

inferensin yang dapat ditiru 

(replicable) dan sahih data dengan 

memperhatikan konteksnya 

(Krippendorff, 1993 : 15). 

Analisi isi merupakan suatu metode 

untuk mempelajari dan menganalisis 

komunikasi secara sistematik, 

obyektif dan kuantitatif terhadap 

pesan yang tampak (Kriyantono, 

2008 : 230). Analisis isi digunakan 

untuk memperoleh keterangan dari 

isi komunikasi yang disampaikan 

dalam bentuk lambang. Analisis isi 

dapat digunakan untuk menganalisis 

semua bentuk komunikasi; surat 

kabar, buku, puisi, lagu, cerita 

rakyat, lukisan, pidato, surat, 

peraturan, undung-undang, musik, 

teater, film, dan sebagainya 

(Rakhmat, 2005 : 89). 

 

E. HASIL PENELITIAN 

Unit analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah adegan pornografi 

yang muncul di acara Talk Show KKN 

episode 114-118 ditahun 2012, dengan 

kategori variabel yang ada dalam tabel 

ini. Kategori variabel ini ditentukan 

berdasarkan pengertian yang dianggap 

mengandung unsur pornografi dan 

paling tepat untuk digunakan dalam 

analisis isi. 

 

Dari semua hasil uji reabilirtas unsur 

seksualitas dalam tayangan Talk Show 

Kakek-Kakek Narsis Episode 115-118 

Tahun 2012 yang telah diteliti, dapat 

dikatakan bahwa Tayangan Talk Show 

Kakek-Kakek Narsis di Tahun 2012 

masih menayangkan adegan yang berbau 

unsur seksualitas yang akan di jelaskan 

oleh tabel berikut dengan 

N2N1

2M
CR


 .

 
 

Tabel Unit Analisis Penelitian Dari 4 Episode  

Hasil Uji Reabilitas Unsur Pornografi KKN Episode 

115-118: 
Variabel Coding N

1 

N

2 

M CR Presen

tase 

(%) 

Kesel

uruha

n 

Perlakuan/ 

tindakan 

yang 

berbentuk 

pornografi 

1. Cium/kecup 

(pipi kiri/kanan, 

kening, tangan) 

1 0 1 2 50% 

 2. Berpelukan 3 3 3 1 25% 

 3. Bersentuhan/ 

menyentu 

dibagian tertentu 

(dada (payudara), 

paha, pinggul, 

bokong) 

3 3 3 1 25% 



Menunjuk

kan atau 

memperli

hatkan 

bagian 

tertentu 

1. Dada/ Payudara 

 

4 4 4 1 25% 

 2. Pinggul/ 

Punggung 

3 4 3 0,85 21% 

 3. Paha 4 4 4 1 25% 

 4. Bokong 0 0 0   

Ucapan/ 

Perkataan 

yang 

mengandu

ng unsur 

pornografi 

Suara yang 

mengairahkan 

4 4 4 1 25% 

Mengguna

kan 

pakaian 

minim/ 

sexy 

1. Hotpans 1 1 1 1 25% 

 2. Rok Mini 4 4 4 1 25% 

 3. Tanktop 3 3 3 1 25% 

 4. Dres pendek 

dan ketat dibadan 

3 3 3 1 25% 

 Jumlah 

keseluruhan 

33 33 33 1 100% 

Berdasarkan dari diagram yang telah 

dibuat, dapat disimpulkan bahwa dalam 

tayangan acara Talk Show KKN episode 

115-118 Tahun 2012 lebih banyak 

menampilkan unsur seksulitas dalam 

variabel “Perlakuan/tindakan yang 

berbentuk pornografi” dan variabel 

“Menggunakan pakaian minim/sexy” 

masing-masing 34% adegan berunsur 

pornografi, dibandingkan dengan 

variabel-variabel yang lainnya. 

Hasil koefisien reabilitas dari uji 

reabilitas unsur seksualitas perempuan 

dalamacara televistayangan Talk Show 

KKN “Kakek-Kakek Narsis” Trans Tv 

episode 115-118 Tahun 2012 dapat 

dinyatakan 100% berunsur pornografi. 

Hasil ini didapatkan dari kesepakatan 

bersama antara penkode I dan pengkode 

II dalam menghitung beberapa variabel 

yang mengandung unsur adegan 

pornografi yang terdapat dalam tayangan 

Kakek-Kakek Narsis episode 115-118 

tahun 2012. Perhitungan ini dianggap 

objektif karena persentasinya telah 

mencapai 100% dari hasil penelitian.

 

Diagram Unit Analisis Penelitian Dari 4 Episode  

Hasil Uji Reabilitas Unsur Pornografi KKN Episode 115-118 

 

 

Keterangan Gambar : Diagram unsur pornografi acara Kakek-Kakek Narsis dari episode 

115-118 



F. KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang penulis 

lakukan dalam beberapa episode 

tayangan KKN, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa acara Talk Show 

KKN episode 115-118 yang sering 

tayang pada bulan Juli-Agustus tahun 

2012, tetap menayangkan adegan 

berunsur seksualitas. Hasil ini 

didapatkan dengan menghitung beberapa 

variabel yang mengandung unsur adegan 

seksualitas yang terdapat dalam 

tayangan Kakek-Kakek Narsis tahun 

2012. Perhitungan ini dianggap objektif 

karena persentasinya telah mencapai 

100% dari hasil penelitian. 

Adapun beberapa variabel yang telah 

diteliti yang mengandung unsur adegan 

pornografi dalam acara talk show KKN 

di Trans TV. 

 Prilaku/ tindakan yang berbentuk 

pornografi 

 Menunjukkan atau memperlihatkan 

bagian tertentu dari tubuh 

 Uacapan/ perkataan yang 

mengandung unsur pornografi 

 Menggunakan pakaian minim dan 

sexy 

Dari beberapa variabel yang 

berunsur pornografi yang telah diteliti, 

ada variabel yang sering ditayangkan 

dan tidak sering ditayangkan dalam 

acara Talk Show KKN Trans TV, dan 

yang sering ditayangkan di acara Talk 

Show KKN yakni variabel 

“Perlakuan/tindakan yang berbentuk 

pornografi” dan variabel “Menggunakan 

pakaian minim/sexy” masing-masing 

34% penayangan adegan berunsur 

pornografi, serta variabel yang tidak 

sering ditayangkan adalah variabel 

“Ucapan/ perkataan yang mengandung 

unsur pornogarfi” dengan 8% 

penayangan adegan seksual. 

 

 Saran 

1. Bagi Akademis 

Berkaitan dengan skripsi 

yang penulis angkat tentang 

“Seksualitas Perempuan Dalam 

Acara Televisi (Analisis Isi Unsur-

Unsur Seksualitas Dalam Tayangan 

Talk Show “Kakek-Kakek Narsis” 

Trans TV”, ini tampaknya perlu ada 

evaluasi terhadap para dosen 

pengajar dalam hal pembelajaran 

Metode Analisis Isi Kuntitatif, agar 

lebih diberikan secara optimal. Hal 

ini dilakukan dalam rangka 

menonjolkan UMS dalam jurusan 

Ilmu Komunikasi sebagai universitas 

swasta yang mampu bersaing denagn 

Universitas lain dengan bidang yang 

samakhususnya Fakultas Ilmu 

Komunikasi. 

 

2. Bagi Istansi 

Penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi sumbangan pemikiran 

dan masukan bagi siapa saja yang 

menyaksikannya. Selain itu penulis 

harapkan sebaiknya adanya suatu 

pembaruan dalam program acara 

Talk Show Kakek-Kakek Narsis 

Trans TV agar lebih imajinatif dalam 

menyajikan tayangan-tayangannya 

agar tidak menayangkan tayangan 

yang berunsur adegan seksualitas. 

Kepada stasiun Trans TV 

diharapkan agar memberikan 

program siaran talk show KKN tidak 

dengan menampilkan unsur adegan 

yang berbau pornografi. Pengemasan 

program harus diperhatikan para 

pembuat program, karena 

berdasarkan hasil penelitian dari 

setiap episode tayangan Talk Show 

KKN tayangan tersebut sering 



menyajikan adegan seksualitas, dan 

ini dapat mempengaruhi kahlayak 

yang menyaksikan program talk 

show tersebut. 

 

3. Bagi Masyrakat Umum 

Tidak lepas masyarakat 

umum sebagi khalayak ataupun 

sebagai konsumen yang menikamati 

program-program acara yang telah 

ditayangkan di televisi  harus belajar 

memilih siaran yang baik 

dikomsumsi dan tidak baik untuk 

dikomsumsi. Meskipun 

kenyataannya tidak sama dengan 

yang kita alami, tetepi dapat 

dijadikan pelajaran atau pengalaman 

sebagai tolak ukur kita sebagai 

manusia.Sehingga penelitian ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak 

khususnya dibagian penyiaran. 
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