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BAB I 

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. 
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Penonton juga salah satu pendukung dalam proses pembelajaran, 

dimana dengan menonton kita dapat melihat dan merasakan langsung sajian 

yang telah ditayangkan di media televisi. Dengan menonton juga dapat 

membentuk karakter seseorang menjadi apa yang telah dilihat dari tayangan 

televisi, dapat memimbulkan respon yang berbeda-beda tergantung dari 

individu masing-masing. Semakin maraknya industri pertelevisian yang tanpa 

disadari dapat menciptakan persaingan secara ketat untuk dapat memukau 

khalayak dengan sajian yang diberikan. Dengan demikian stasiun televisi 

belomba untuk menciptakan karya-karya yang lebih menarik lagi agar 

mendapatkan rating tertinggi dalam persaingan industri penyiaran ini.  

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 26 september 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. 

Pada awal munculnya program KKN ditayangkan mulai dari pukul 

23.00 dan diundur menjadi pukul 00.00/00.30. Ini salah satu usaha dari Trans 
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TV agar tayangan yang disajikannya lewat program talk show KKN hanya 

disajikan oleh target khususnya, yakni orang dewasa. 

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, serta mengapa harus 

karakter kakek-kakek yang narsis yang di munculkan dalam tayangan talk 

show ini, apakah karakter kakek-kakek pada umumnya tidak bisa melihat 

perempuan cantik dan sexy.  

Dalam program Talk Show KKN ini sering menampilkan hal-hal yang 

berunsur pornografi dengan bintang tamu yang berpenampilan 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. 

Tayangan ini dominan mengeksploitasi penampilan dan gaya hidup 

seorang perempuan serta tingkah laku yang ditunjukkan oleh host-host KKN 

juga sangat berlebihan, mulai dari cara berkomunikasi yang sering melakukan 

perumpamaan dalam segala hal yang berbau pornografi dan bentuk reaksi 

fisikal yang dilakukan terhadap bintang tamu. Dengan banyaknya sajian-sajian 

seperti ini dapat berpengaruh negatif bagi khalayak, sifat pornografi sangat 

kental di tayang talk show ini.  Dalam tayangan KKN perempuan dijadikan 
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objek yang merupakan tempat berbagi kenikmatan erotis bagi kaum pria, 

dengan melakukan adegan cium pipi kiri dan kanan, merangkul pundak dan 

pinggang, bahkan sampai memegang bagian paha prempuan. Tayangan ini 

sering mengeksploitasikan tubuh dalam reaksi fisikal perempuan dengan 

menampakkan bagian- bagian tertentu seperti paha, dada, lengan, pundak, dan 

pinggul. 

Dalam acra talk show KKN 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. 
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(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). 

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

Penampilan seorang perempuan sangat berpengaruh penting terhadap 

kehidupannya dari wajah hingga fisik, sehingga banyak diantaranya berusaha 

untuk menjaga penampilannya agar tetap menarik. 

Dalam beberapa waktu yang singkat, kaum perempuan telah 

menguasai beberapa media massa visual maupun non visual, dan tak jarang 

mereka lebih sering menampakkan bagian-bagian tertentu yang dapat menarik 

perhatian, dari bagian wajah yakni, bibir, pipi, alis dan hidung dari bagian 

iklan kosmetik bidang medis, dan body fisikal mulai dari pundak, pinggul, 

tangan, dada (payudara), pinggul, paha dan kaki dari bagian fasion dan bahan 

perawatan tubuh. Dengan demikian tanpa disengaja telah terjadi eksploitasi 

perempuan. 

Ekspolitasi perempuan dimedia massa pada awalnya hanya dimedia 

cetak berupa tabloid dan majalah, walaupun hanya sebuah gambar mati namun 
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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)”, 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 pornografi yang ditayangkan 

dalam acara Talk Show Kakek-Kakek Narsis. 
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Sedangkan penelitian yang penulis teliti dalam program acara talk 

show “Kakek-Kakek Narsis” bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur 

pornografi apa sajakah yang ditayangkan dalam acara talk show tersebut. 

Seksualitas bukanlah barang hiburan yang seenaknya di sajikan dalam 

bentuk hiburan. Pemberitaan di media dalam masa sekarang ini banyak 

menampilkan hal-hal berbau seksualitas yang dijadikan objek untuk menarik 

khalayak. Sebelumnya orang menganggap seksualitas sebagai barang tabu, 

yang dilarang, tidak boleh disentuh dan dibicarakan. Namun sekarang 

situasinya terbalik karena relasi, cara berpikir, dan berperilaku semakin bebas, 

dikarenakan melemahnya norma-norma moral, termasuk kontrol sosial politik. 

Media sering menyalahgunakan kebebasan yang dimiliki dalam menyajikan 

informasi dan hiburan terhadap khalayak. Kebebasan sering menjadi peluang 

bagi keinginan fantastis yang merugikan. Dampaknya bisa dilihat dari 

tingginya tingakat  perceraian, perselingkuhan, pelecehan, pemerkosaan, dan 

komersialisasi seks. Praktik ini tidak kenal usia atau status sosial lagi entah itu 

buruh, birokrat, selebritis, eksekutif, pelajar dan mahasiswa. Dengan tayangan 

yang berbau pornografi yang telah disajikan oleh media, ini dapat berpengaruh 

terhadap pola pergaulan dan cara memandang hidup seksualitas khalyak itu 

sendiri (http://www.fimadani.com/remaja-seksualitas-dan-media/, dikutip 

pada tanggal 28-6-2012, 08:56)  

 

 

 

http://www.fimadani.com/remaja-seksualitas-dan-media/
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah unsur-unsur pornografi yang ditayangkan dalam acara Talk 

Show Kakek-Kakek Narsis ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimanakah unsur-unsur pornografi yang ditayangkan 

dalam acara Talk Show Kakek-Kakek Narsis 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis : Diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan 

kepada pihak yang bertanggung jawab khususnya dalam program tayangan 

di televisi agar tidak menampakkan hal-hal yang bersifat negaif seperti 

relasi fisikal seksual dan perlakuan yang tak wajar untuk diperlihakan, 

serta lebih telitih untuk menyaring suatu penayangan sebagai tayangan 

yang layak ataupun tidak layak disajikan. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat membantu memberi masukan agar para konsumen media massa 

dapat bersikap lebih cermat terhadap apa yang disajikan oleh media. 

2. Manfaat Toritis : Diharapkan dapat memberikan pengemasan studi 

terhadap Ilmu Komunikasi serta Jurnalistik di media massa dalam 

penyajian informasi yang mendidik, khususnya tayangan dari program 

televisi yang memberikan daya tarik yang sangat kuat bagi konsumennya. 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 
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referensi bagi pengembangan kajian keilmuan dalam bidang komunikasi 

terutama broadcasting atau penyiaran dan media massa. 

 

E. 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 dapat dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung, dengan atau tanpa media massa, dan komunikasi dapat 

berlangsung dengan adanya aktifitas yang dilakukan sehari-hari, 

dengan melakaukan interaksi dengan oarang lain, menyamaikan pesan 

sehingga mudah dimengerti oleh lawan bicara kita. Pesan yang 

disampaikan berupa informasi yang dapat disebarluaskan ke 

masyarakat luas. Bukan hanya bersifat interen ataupun pribadi, namun 

komunikasi dapat dilakaukan dimana saja melalui apa saja, seprti 
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komunikasi dari media massa. Agar komunikasi lebih efektif, 

komunikator harus mengerti audiens mana yang akan dijadikan 

sasasaran yang diinginkan, serta harus terampil dalam menyampaikan 

pesannya terhadap komunikan, agar dapat menumbuhkan respon balik 

terhadap komunikator penyampaian pesan itu sendiri. 

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) 
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Dengan pengertian yang telah dituliskan di atas, penulis 

memehami bahwa komunikasi massa dalah 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 menjadi kebutuhan utama 

banyak orang, banyak keluarga, dunia pendidikan, dunia komunikasi, 

dunia sains dan teknologi. Televisi akan tetap berperan, sperti halnya 
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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. 

Semakin banyaknya stasiun-stasiun televisi diindonesia, maka 

persaingan di industri televisi juga semakin besar dengan berlombah-

lombah menyajikan sajian-sajian yang dapat menarik para konsumen 

untuk menonton acara tersebut. Berbagai cara dilakukan untuk menarik 

perhatian para konsumen, dengan menayangkan beberapa acara berupa 

sajian yang mendidik ataupun sekedar hiburan semata. 

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.  

Fungsi media sebagai to inform adalah menginformasikan 

berbagai peristiwa ataupun kejadian kepada audience. Kemudian 

sebagai educate, televisi berfungsi memberikan pendidikan kepada 

audience, selanjutnya media sebagai transmission yaitu sebaga alat 
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penghubung antara satu budaya dengan kebudayaan lain. Terakhir 

media sebagai intertaint, yaitu sebagai media hiburan untuk audience. 

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). 

Program acara talk show ini sangat dinikmati sebagai alat 

penghibur bagi pemirsa dan bukan hanya sebagai potongan informasi 

hiburan yang dangkal dan membosankan, karena dalam program talk 

show terdapat interaksi antara host dan bintang tamu selebriti dan 

dapat diilustrasikan dengan sebuah wawancara. 

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). 
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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/Pornografi, dikutip pada 

tanggal 1-02-2013, 13:12). 

Kalangan  masyarakat luas telah melampaui arti sebenarnya, bahkan 

sudah dicap tabu karena sudah tercemar dengan informasi yang salah dan 

diyakini mereka. Informasi ini bukan hanya didapatkan dari lingkunagan 

tempat tinggal, namun juga tanpa disadari media massa sangat 

berpengaruh penting dalam hal tersebut, seperrti media majalah, radio dan 

televisi. Ini dapat terlihat dengan banyaknya program-progaram media 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi
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massa yang menyajikan gamar ataupun adegan yang berbau seksual, 

seperti program acara Talk show di Trans Tv. 

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 

menyoritinya 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. 
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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). 

Seringnya media massa menampilkan sajian-sajian yang 

mengobjektifikasi imaji seksual ini dapat memberikan dampak yang buruk 

kepada anak-anak muda untuk melakukan hal yang berbau pornografi. 

Dengan banyaknya media massa menjadikan sosok perempuan sebagai 

objek bisnisnya, mulai dari objek iklan, objek majalah, hinggah 

menjadikan objek dalam sebuah tayangan  acara talak show di televisi 

yang memiliki durasi yang cukup lama untuk memperlihatkan bagian 

tubuhnya. Oleh karena itu dengan tidak disadari sosok perempuan 

memiliki banyak penilaian negatif bagi konsumennya. Hal ini dapat 

berdampak pada masalah seksualitas kepada mereka yang berperilaku 

negatif yang dapat menimbulkan gambaran pornografi. 

3. Pornografi Dalam 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 
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sekali 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. 
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3.1.1.7 Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang 

memuat pembenaran bagi berlangsungnya hubungan seks di luar 

nikah. 

 

Media massa visual maupun non-visual saat ini banyak disorot 

sebagai salah satu penyebab utama menurunnya moral umat manusia 

termasuk para remaja. Berbagai tayangan yang sangat menonjolkan aspek 

pornografi diyakini sangat erat hubungannya dengan meningkatnya 

berbagai kasus perlakuan seksual. 

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 
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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). 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah : 

Terdapat adegan seksualitas dalam tayangan talk show KKN episode 115-

118 yang sering tayang pada bulan Juli-Agustus tahun 2012 cenderung 

menayangkan adegan yang berunsur pornografi didalam acara talk shownya. 

 

G. 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 

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/
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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. 

Talk show Kakek-Kakek Narsis adalah program baru dari Trans 

TV yang resmi ditayangkan pada tanggal 29 september 2011 setiap hari 

dari senin sampai jum’at pukul 00.30 WIB. Program ini banyak 

menceritakan tentang kebiasaan cara hidup masyarakat khususnya para 

selebritis, namun yang paling menonjol dalan acara ini yakni cara 

penyampaian pesannya terhadap khlayak. 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, 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 
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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) 
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H. Matriks 

Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                Definisi Konsepsual 

Sedangkan 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”. 

 

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). 

 

Tindakan Pornografi adalah gambar, suara, gerakan, fasion yang berhubungan dengan 

kehidupan erotik seperti berpelukan, cium (pipi kiri/ kanan, kening, tangan), masturbasi, 

ekspresi, bersuara yang menggairahkan yang dapat membangkitkan nafsu, mengucapkan 

kaliamat yang berbau seks, serta menggunakan pakaian minim/ sexy. 

Dapat juga dikatakan seks  karena adanya hubungan intim dari seseorang, namun banyak 

juga mengartikan seks dari hubungan seseorang yang sangat dekat dengan melakukan 

adegan berpelukan, ciuman, ataupun memegang bagian intim seperti, dada (payudara), 

paha, pinggul dan bokong seseorang. 

Menurut Wolf Naomi (2002:25). 

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. 

 

 
Menurut R. Ogien (2003:31-47) 

seksualitas pornografi dapat 

didefinisikan sebagai representasi 

eksplitis berupa gambar, tulisan, lukisan, 

dan foto dari aktifitas seksual atau hal 

yang tidak senonoh, mesum atau cabul 

yang dimaksudkan untuk berkomunikasi 

ke publik. Tindakan mesum, cabul serta 

perbuatan tidak senonoh dipahami 

sebagai sesuatu yang melukai dengan 

sengaja rasa malu atau rasa susila dengan 

membangkitkan presepsi seksualitas, dan 

penilaian ini dapt dituduh bersifat 

subjektif karena mengacu pada situasi 

mental atau atau efektif seseorang.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definisi Operasional 

Perilaku / 

Tindakan  

Seksualitas  

Menunjukkkan atau 

memperlihatkan 

bagian tertentu 

Ucapan / 

Perkataan 

Pakaian  

Dada/payudara Paha Pinggul Bokong 

2
4

 

Pipi Kiri / Pipi Kanan   

Kening   

Tangan   

Dada / Payudara  

Paha  

Pinggul  

Bokong  

Hot Pants 

Rok Mini 

Tangtop 

Dres pendek dan 

ketat di badan  

Cium / 

Kecup 
Berpelukan Bersentuhan / 

Menyentuh bagian 

tertentu   
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I. Metode Penelitian 

1. Jenis 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). 

2. Desain Penelitian 

Agar data menghasilkan temuan yang akurat, maka penelitian ini 

dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan data 

Pertama yang harus dilakukan yakni menonton Talk Show KKN. Dari 

hasil pengamatan, diketahui bahwa program acara Talk Show KKN 

(Kakek-Kakek Narsis) yang tayang setiap hari Senin-Jumat berdurasi 1 

jam yakni pukul 00.30-01.30. Karena penelitian ini dilakukan selama 

beberapa bulan penayangn Talk Show KKN, oleh karena itu ada 6 
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episode Talk Show yang akan diteliti dengan total 9 jam, yakni episode 

yang sering ditayangkan dalam bulan Juni-Agustus. Untuk 

memudahkan pengkoding maka dilakukan perekaman ataupun 

pencarian data rekaman acara Talk Show KKN yang sesuai dengan 

episode yang telah ditayangkan. 

b. Membuat transkip sinetron 

Hasil rekaman yang telah didapatkan, kemudian dibuat transkipnya 

untuk memudahkan pengkoding. 

c. Membuat tabel martikulasi 

Kemudian, dibuat tabel martikulasi yang berisi variabel-variabel yang 

akan diukur seperti bentuk seksual yang muncul, adegan pemain, 

lokasi/seting, dan relasi antar pemain disetiap episode. 

d. Membuat tabulasi silang 

Data yang telah diambil dari tabel matrikulasi kemudian dibuat 

tabulasi silang untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai 

pelaku yang melakukan adegan seksualitas. 

e. Analisis tabulasi 

Setelah pengkodingan selesai, kemudian dilakukan pengitungan 

adegan yang mengandung unsur seksual di setiap sin perepisode. 

3. Populasi dan Sampling 

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-

ciri yang telah ditetapkan. Kualitas atau ciri tersebut dinamakan populasi 

fitnit, sedangkan jika jumlah individu dalam kelompok tidak mempunyai 
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jumlah yang tetap, ataupun jumlahnya tidak terhingga, disebut populasi 

infit.(Nazir, 1985 : 325). 

Sampel sebagian dari anggota yang diyakini representatif 

(memiliki ciri-ciri yang mewakili keseluruhan anggota populasi) yang 

secara rael akan diukur ciri-cirinya tersebut oleh peneliti. 

Sampel untuk penelitian ini diambil dari populasi tayangan talk 

show KKN episode 115-118 tahun 2012. Episode ini diangkat penulis, 

karena dalam tayangan KKN episode ini telah sering ditanyangkan di 

tahun 2012 priode bulan Juni-Agustus dengan tetap menampilkan adegan 

yang berbau unsur seksual. 

Meskipun acara Talk Show KKN ini telah telah mendapatkan 

teguran dari KPI menyangkut tayangan yang mengandung unsur 

seksualitas dalam episode 89 dengan tema “ Teman Tapi Mesra” dan 108 

dengan tema “Alat Kontrasepsi” yang tayang pada bulan November dan 

Desember tahun 2011. Namun setelah adanya teguran dri KPI, tayangan 

Talk Show KKN masih tetap ditayangkan dengan tayangan yang 

mengandung unsur seksualitas 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah : 

a. Dokumentasi untuk pencarian data primer. Data primer merupakan 

data utama dalam penelitian ini, data primer diambil dari data-data 

yang terdokumentasi dari keseluruhan populasi dari media yang 
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diteliti, yaitu beberapa episode acara KKN yang tayang pada bulan 

Juni-Agustus 2012. 

b. Studi kepustakaan: penggalian teori untuk mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

5. Unit Analisis 

Unit analisis merupakan bagian penting dalam analisis ini. Unit 

analisis yang dipakai dalam penelitian ini ada 4 hal yaitu unit fisik, unit 

sintaksis, unit referensi, dan unit tematik. 

a. Unit fisik dalam penelitian ini yaitu tayangan talk show yang tayang 

setiap hari senin-jumat 00.30 WIT episode 115-118 tahun 2012 acara 

KKN yang melanggar aturan P3 dan SPS KPI tahun 2009  di Stasiun 

Trans TV. 

b. Unit sintaksis adalah unit analisis yang menggunakan elemen atau 

bagian bahasa dari suatu isi. Unit ini digunakan untuk menganalisis 

dialog yang digunkan dalam tayangan Talk Show. 

c. Unit referensi didefinisikan sebagai objek, peristiwa, orang, tindakan 

atau ide tertentu yang dirujuk oleh sebuah ungkapan. Unit ini 

digunakan untuk mengetahui ungkapan yang muncul pada dialog yang 

mempunyai unsur seksualitas (Krippendorf 1991:8). 

d. Unit proposisional adalah unit analisis yang menggunakan peryataan. 

Dalam unit ini, peneliti menghubungkan dan mempertautkan suatu 

kaliamat dan kalimat lain dan menyimpulkan peryataan (proposisi) 

yang terbentuk dari rangkaian antarkalimat ini. 
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e. Unit tematik adalah unit analisis yang lebih melihat tema (topik) 

pembicaraan dari suatu teks.. Unit ini mudah digunakan, dengan 

penulis tinggal membaca suatu teks (berita, foto, iklan, pidato, 

selebaran) dan menyimpulkan apa tema atau topik dari teks (Eriyanto, 

2011: 71-84). 

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. 

Tabel 1.1 

Unit Analisis Penelitian : 

Variabel Dimensi  Operasional 

Perlakuan/ 

tindakan 

yang 

berbentuk 

pornografi 

a. Cium/kecup (pipi 

kiri/kanan, kening, 

tangan) 

b. Berpelukan 

c. Bersentuhan/ 

menyentuh dibagian 

tertentu (dada 

(payudara), paha, 

pinggul, bokong) 

Melakukan perlakuan intim atau 

adegan pornografi antara pria dan 

wanita yang bukan muhrimnya, 

dan perbuatan sejenis lainnya 

yang mendorong melakukan 

hubungan seksual. 

Menunjukk 1. Dada/ Payudara Menunjukkan atau 
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kan atau 

memperliha

tkan bagian 

tertentu 

2. Paha 

3. Pinggul 

4. Bokong 

memperlihatkan bagian-nagian 

tertentu dari tubuh yang tidak 

pantas dipublikasikan secara 

umum 

Ucapan/ 

Perkataan 

Perkataan yang menjurus 

ke hal yang berbau unsur 

pornografi 

Membicarakan hal yang berunsur 

pornografi yang mampu membuat 

pikiran menjadi seronok dan 

berfikir kearah negatif. 

Pakaian Menggunakan pakaian 

minim/ sexy 

Menggunakan pakaian yang 

minim ataupun sexy yang 

memperlihatkan lekuk ataupun 

bentuk tubuh yang mampu 

menarik perhatian dan memancing 

hawa nafsu. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah keseluruhan data erkumpul lengkap 

dan tersusun secara sistematis. Tujuan analisis data adalah untuk 

menyederhanakan data ke dalam data yang lebih mudah dibaca dan 

diintreprestasikan sehingga diperoleh pembahasan data yang bersifat 

deskriptif. 

Adpun langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini yaitu : 

Melalui aspek Kuantitatif 
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a. Membuat kategorisasi. 

b. Melakukan pengkodingan terhadap episode talk show sesuai dengan 

kategorisasi yang telah dibuat. 

c. Membuat tabel martikulasi berdasarkan data yang diperoleh melalui 

pengkodingan. 

d. Membuat tabulasi silang. 

e. Membaca tabel kemudian menterjemahkan dalam bentuk kata-kata. 

f. Membuat kesimpulan. 

7. Reabilitas 

Tes reliabilitas digunakan untuk menguji kebenaran data yang 

diperoleh, juga untuk mengetahui tingkat konsistensi pengukuran data, 

apakah kategori yang dibuat sudah sesuai operaskional dan untuk 

obyektivitas penelititan. 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 ke-2 adalah Vina 

Trihapsari, seorang mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta angkatan 2008. Pemilihan ini berdasarkan latar 

belakang pendidikan Ilmu komunikasi yang ditekuni serta kapasilitas yang 

dimilikinya. Pengkoder ke-2 memiliki minat atau ketertarikan yang kuat di 

bidang komunikasi terutama dibidang Broadcast dan juga menjadi salah 

satu announcer di Radio Swasta POP FM Sragen. 
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Data yang diperoleh dari kedua pengkoder akan dihitung dengan 

menggunakan rumus Holsti (Ritonga, 2004 : 87) :  

N2N1

2M
CR


  

Keterangan :  

CR   : Coefficient Reliability (Koefisien Reliabilitas)  

M   : Jumlah pernyataan yang disetujui dua orang pengkode  

N1 + N2  : Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkode  

Hasil tes uji releabilitas yang mencapai antara 70% - 80 % menurut 

Laswell dianggap sebagai prosentase atau kesesuaian yang layak meski 

belum ada kesepakatan mengenai standart angka reliabilitas. 

8. Generalisasi 

Kesimpulan diambil berdasarkan frekuensi dan persentase atas 

hasil data-data yang telah diteliti. Eriyanto mengatakan ada dua aspek 

tenting dalam dari objektifitas, yakni validitas yang berkaitan dengan 

apakah analisis isi mengukur apa yang benar-benar ingin diukur, dan 

reabilitas yang berkaitan dengan apakah analisis isi akan menghasilkan 

temuan yang sama biarpun dilakukan oleh orang yang berbeda dan waktu 

yang bersama (Eriyanto, 2011: 16). Dengan demikian frekuensi tertinggi 

menjadi pertimbangan utama untuk menarik kesimpulan 
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Tabel 1.2 

Uji coba Penelitian 

Hasil Uji Reabilitas Unsur Seksualitas KKN Episode 118 “Diet” 

Dalam 5 Segmen : 

Variabel Coding N1 N2 M CR Presentase (%) 

Keseluruhan 

Perlakuan/ 

tindakan 

seksual 

1. Cium/kecup (pipi 

kiri/kanan, kening, tangan) 

0 0 0   

2. Berpelukan 1 1 1 1 20% 

3. Bersentuhan/ menyentu 

dibagian tertentu (dada 

(payudara), paha, pinggul, 

bokong) 

0 0 0   

Menunjukkan 

atau 

memperlihatkan 

bagian tertentu 

1. Dada/ Payudara 

2. Pinggul/ Punggung 

3. Paha 

4. Bokong 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

20% 

 

20% 

Ucapan/ 

Perkataan 

yang 

mengandung 

unsur seksual 

Suara yang mengairahkan 1 1 1 1 20% 

Menggunakan 

pakaian 

minim/ sexy 

1. Hotpans 0 0 0   

2. Rok Mini 1 1 1 1 20% 

3. Tanktop 1 1 1 1 20% 

4. Dres pendek dan ketat 

dibadan 

1 1 1 1 20% 

 Jumlah keseluruhan 8 9 8 0,94 94% 
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N2N1

2M
CR


  

Keterangan :  

CR   : Coefficient Reliability (Koefisien Reliabilitas)  

M   : Jumlah pernyataan yang disetujui dua orang pengkode  

N1 + N2  : Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkode 

 

N2N1

2M
CR




 

         2x1       18 

 =          =  = 0,94 

       9+10       19 

 

Hasil koefiesien reabilitas dari uji reabiltas unsur seksualitas dalam 

acara Talk show KKN episode “Diet” berunsur seksualitas. Hasil ini 

didapatkan  dari kesepakatan bersama antara pengkode I dan pengkode II 

dalam menghitung beberapa jumlah unsur adegan seksualitas yang ada 

dalam tayangan Kakek – Kakek Narsis episode Cinta Buta, dan hasil 

penghitungan tersebut dianggap objektif. 

 


