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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Perkembangan teknologi elektronik semakin pesat pada era globalisasi. 

Teknologi yang semakin canggih dapat mempermudah khalayak atau audiens untuk 

mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Bukan hanya media teknologi 

elektronik saja yang berkembang pesat, akan tetapi media cetak juga tidak mau kalah 

dengan media elektronik. Media massa secara luas juga mencangkup media cetak 

maupun media elektronik. Secara umum kita mengenal empat media masa yaitu: pers, 

radio, televisi dan film. Kita tahu bahwa media sendiri sangat dibutuhkan atau bisa 

dikatakan sebagai konsumsi sehari – hari seperti makanan.  

Khalayak memilih secara sadar media yang mana yang sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhannya. Penerima atau audiens dalam menerima pesan yang disampaikan 

ada yang tergolong selective exprosure yaitu orang yang cenderung memilih informasi 

berdasarkan liputan yang disenanginya. Media juga memiliki konsekuensi dan nilai 

ekonomi, serta merupakan obyek persaingan untuk merebutkan kontrol dan akses. 

Media juga tidak terlepas dari peraturan politik, ekonomi dan hukum. Media massa 

khususnya televisi sering kali dipandang sebagai alat kekuasaan yang efektif karena 

kemampuannya untuk melakukan sesuatu dan mengarahkan perhatian sehingga dapat 

membentuk persepsi realitas.  



2 
 

Semua media pada umumnya merupakan sebuah media komunikasi massa 

dengan menyebarkan informasi kepada khalayak. Media televisi merupakan salah satu 

media komunikasi massa. Dengan perkembangan media yang sangat pesat banyak 

bermunculan program hiburan yang ditawarkan oleh media massa seperti talkshow, 

reality show, infotaiment, edutaiment dan variety show. Pada dasarnya talkshow 

dikategorikan menjadi dua, yaitu yang sifatnya ringan dan menghibur serta yang 

sifatnya formal dan serius. Secara umum talkshow adalah program atau acara yang 

mengulas sesuatu permasalahan melalui perbincangan, diskusi, wawancara dan 

interaksi dengan narasumber dan atau pemirsa, tanpa kehadiran aktor yang 

memerankan karakter tertentu. 

Televisi melibatkan indera lebih banyak ketimbang media cetak. McLuhan 

berpendapat ( 2003 : 229-300 ) televisi bahkan dapat melibatkan khalayaknya sehingga 

khalayak merasa menjadi bagian dari apa yang di tayangkan televisi. Jelas bahwa citra 

yang ditimbulkan pun lebih kuat sehingga apa yang disampaikan televisi akan lebih 

meresap dari pada yang disampaikan radio atau koran. 

Hiburan, yang ditawarkan oleh media televisi tidak ada habisnya untuk 

menampilkan acara-acara yang menghibur dalam tingkat persaingan dengan stasiun 

televisi lainnya. Salah satu bentuk hiburan yang ditampilkan diberbagai stasiun televisi 

adalah komedi. Begitupun dengan program acara yang menampilkan hiburan, tujuh 

sama walaupun pengemasannya berbeda seperti “OVJ” dan “Oesman 77” di Trans 7, 

“Pesbukers” di ANTV (Andalas Televisi) dan masih banyak lagi lainnya. 

ANTV yang merupakan salah satu televisi swasta nasional di Indonesia yang mendapat 

izin siaran nasional melalui Keputusan Mentri Penerangan RI No. 04A/1993. Stasiun 
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televisi ANTV menyajikan program acara “Pesbukers” yang bertujuan untuk 

memberikan hiburan kepada pemirsa televisi. Pesbukers (Pesta Buka Bareng selebritis) 

adalah acara televisi yang ada disalah satu stasiun televisi swasta yang ditayangkan 

setiap hari senin sampai jumat dengan jam tayang 18.00 – 19.00 WIB yang berubah 

menjadi 15.00 ‒ 16.00 WIB untuk menemani masyarakat menjelang buka puasa di 

bulan ramadhan namun karena program rating acara ini semakin bagus jadi disiarkan 

pula dihari biasa. Pesbukers pertama kali tayang pada tanggal 25 juli 2011.  Format 

acara “pesbukers” ini adalah sebuah sketsa reality, yang dicampur dengan candaan 

seperti pantun yang jenaka serta rayuan-rayuan gombal yang dilontarkan oleh para 

pemain dalam acara “pesbukers”. Semua pemain dalam tayangan acara “pesbukers” 

melakukan hal apapun untuk membuat para penonton atau audiens yang melihatnya 

tertawa. Cerita atau topik yang diambil oleh “pesbukers” adalah kisah selebritis yang 

lagi hangat diperbincangkan oleh infotaiment, tetap dengan tema kehidupan sehari – 

hari. Lawakan dari “pesbukers” memiliki ciri khas yaitu, salah satu pemain dari 

“pesbukers” rela ditaburi bedak kepalanya setelah mendapatkan pantun dari pelawak 

lainnya. 

Hal menarik dari permasalahan acara tersebut adalah tayangan acara 

“pesbukers” ini sebuah tayangan acara komedi yang bertahan sampai saat ini dengan 

berbagai kontroversi dan kecaman dari masayarakat, MUI, dan KPI. Peneliti disini 

tertarik dan ingin mengetahui bagaimana pemaknaan audiens pada etika komunikasi 

dalam tayangan acara “pesbukers” yang masih menjadi konsumsi audiens serta 

memberikan komunikasi yang kurang baik karena pemeran dalam tayangan acara 

“pesbukers” menggunakan tutur kata yang tidak sopan, suka mencela teman dan 
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bertindak kasar. Sedangkan dalam etika komunikasi yang baik dapat diketahui dari 

komunikasi yang santun dan merupakan cerminan dari kesantunan kepribadian kita. 

Dalam hal ini peneliti memilih mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang angkatan tahun 2011 sebagai subyek penelitian dikarenakan 

mahasiswa Ilmu Komunikasi sedikit banyak memahami tentang etika komunikasi. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tanggal 20 Juli 2013 dikarenakan pada 

tanggal tersebut salah satu yang mendapat teguran tertulis kedua dari KPI ( Komisi 

Penyiaran Indonesia).  

Gambar 1.1 

Potongan Gambar Peneguran KPI Terhadap Tayangan Acara Pesbukers 

 
Sumber : kpi.go.id 
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Gambar 1.2 

Potongn Gambar Pesbukers ANTV Laksanakan Sanksi 

Peneguran Durasi 

 
Sumber : kpi.go.id 

 

Tayangan acara ini memiliki unsur negatif yang ditayangkan dalam tayangan 

tersebut. Program tayangan acara “pesbukers” juga ditayangkan pada jam prime time 

dimana masih banyak remaja yang menonton acara komedi tersebut.  

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti menemukan adanya hal yang 

menarik yang patut diteliti mengenai tayangan acara “pesbukers” yang disiarkan oleh 

stasiun televisi swasta. Maka peneliti mengangkat judul “PEMAKNAAN AUDIENS 

PADA ETIKA KOMUNIKASI DALAM TAYANGAN ACARA PESBUKERS”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas, maka 

rumusan masalah yang dapat ditarik adalah bagaimana pemaknaan mahasiswa Ilmu 
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Komunikasi  pada etika komunikasi dalam tayangan acara “pesbukers” pada tanggal 

20 Juli 2013? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Mengacu pada rumusan yang akan diteliti, maka penelitian ingin mengetahui 

bagaimana pemaknaan mahasiswa Ilmu Komunikasi pada etika komunikasi dalam 

tayangan acara “pesbukers” pada tanggal 20 juli 2013. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini dapat memberikan konstribusi dalam perkembangan Ilmu 

Komunikasi tentang studi Resepsi dan Pemaknaan Audiens pada Etika Komunikasi 

dalam Tayangan Acara “Pesbukers”, serta dijadikan referensi khususnya bagi 

mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi khalayak dalam 

memilih tayangan yang akan dilihat dan mendidik serta disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat.  

 


