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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Program acara seperti hiburan sudah semakin banyak dalam acara di 

televisi. Hiburan menjadi minat masyarakat karena sifatnya menghibur atau 

membuat orang-orang ketawa. Salah satu program acara yang cukup diminati dari 

kalangan anak muda ataupun kalangan orang tua adalah tayangan yang berupa 

hiburan. Tayangan hiburan seperti itu cukup banyak yang bermunculan di televisi 

sekarang ini, mulai dari sketsa dan lain - lain. Maka stasiun televisi berlomba -

lomba menciptakan tayangan hiburan yang kreatif, inovatif dan dapat di terima 

kehadirannya oleh khalayak, salah satu program komedi (Putra, 2015:3). 

Acara komedi untuk media hiburan oleh para penonton seperti Indonesia 

Lawak Klub. Indonesia Lawak Klub bisa di singkat (ILK) merupakan program 

acara talkshow genre komedi. ILK sendiri memiliki konsep mempertemukan para 

pelawak di Indonesia dan bergabung dalam satu forum diskusi dan membahas 

sebuah topik yang tengah menjadi isu berkolaborasi membicarakan suatu masalah 

dan berusaha untuk memberikan kesimpulan dengan versi menghibur. Acara ini 

parodi dari program diskusi Indonesia Lawyers Club yang di siarkan di TV One. 

ILK sendiri memiliki keunikan dalam program acaranya seperti tiap 

harinya memberikan topik yang berbeda dalam setiap tayangannya sehingga 

panelis berusaha memberikan pendapat yang berbeda dari tiap kelompok panelis 

tersebut serta menyampaikan pesan juga yang unik dengan lawaknya agar 
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menghibur penonton di studio maupun di luar studio. Setiap kelompok memiliki 

nama yang unik sehingga berbeda dengan program acara televisi lainnya. 

Namun kita lihat pada layar televisi banyak tayangan komedi yang sering 

kali memberikan adegan kekerasan verbal maupun non verbal. Salah satu contoh 

kekerasan verbal seperti main secara fisik saling mendorong, menjambak rambut 

antar pemain dan sebagainya yang bersifat memperlakukan kekerasan pada fisik 

antar pemain. Selain itu, kekerasan non verbal seperti tutur kata atau bahasa lisan 

yang diucapkan yang di nilai kurang baik, mengolok-olok, menindas orang lain 

dengan bercandaannya dan sebagainya. Meningkatnya tayangan komedi di layar 

televisi membuat para pelawak berusaha untuk mengkreasikan tiap segmen.  

Salah satu episode yang ada pada program acara Indonesia Lawak Klub 

yaitu Takkan Redup Kebahagiaan Hidup pada tanggal 10 November 2014 

memberikan pembahasan  yang kurang baik dalam menyampaikan pendapatnya. 

Tayangan tersebut setelah diamati membahas seks. Para panelisnya memberikan 

pernyataan untuk mengajak atau mempengaruhi bahwa kebahagiaan hidup itu 

kuncinya untuk seks, seks bisa menetralisirkan masalah, tujuan hidup untuk seks, 

mau orang kaya atau miskin kembali ke seks, lima fungsi hubungan seks yaitu 

reproduksi, rekreasi, ekpresi, terapi dan sporty. Dengan hal ini peneliti mengamati 

ada kemunculan kekerasan yang ada pada episode Takkan Redup Kebahagiaan 

Hidup seperti non verbal. Sehingga tayangan tersebut kurang baik karena hampir 

keseluruhannya membahas masalah tentang seksual.  

Dengan hal ini peneliti ingin mengetahui pemaknaan penonton remaja 

untuk memaknai pada kekerasan yang terdapat pada episode Takkan Redup 
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Kebahagiaan Hidup menurut pandangan mereka masing – masing. Masalah ini  

yang membuat peneliti tertarik karena tayangan komedi bisa ditonton oleh anak-

anak atau remaja dengan celetukan-celetukan yang kurang baik dari pemahasan 

yang dibahas oleh panelis. Para penonton kurang menyadari bahwa tayangan yang 

ada di komedi mengandung unsur kekerasan. Dalam hal ini peneliti memilih 

remaja sebagai subyek karena tayangan komedi Indonesia Lawak Klub bisa 

ditonton karena jam tayangan untuk kalangan remaja apa lagi dengan pembahasan 

tentang seks, bagaimana caranya bercinta dengan pasangannya dan lain 

sebagainya. 

Tayangan acara ILK sendiri mendapatkan teguran oleh KPI dikarenakan 

membahas tentang kecepatan sperma. Berikut ini ILK mendapatatkan surat 

teguran oleh KPI sebagai berikut : 

Sumber : Kpi.go.id 

Berdasarkan dari permasalahan diatas, peneliti menemukan adanya hal 

yang menarik untuk di teliti mengenai tayangan Indonesia Lawak Klub oleh 
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stasiun televisi swasta. Maka peneliti mengangkat judul “PEMAKNAAN 

PENONTON REMAJA PADA KEKERASAN DALAM TAYANGAN KOMEDI 

“INDONESIA LAWAK KLUB”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah peneliti sebagai 

berikut. Bagaimana pemaknaan penonton remaja pada kekerasan dalam tayangan 

komedi “Indonesia Lawak Klub”? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pemaknaan penonton remaja pada kekerasan dalam 

tayangan komedi “Indonesia Lawak Klub”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1    Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat bagi khalayak 

dalam memilih tayangan yang sedang ditonton. Selain itu penelitian ini dijadikan 

pertimbangan bagi pembuat program acara televisi lebih memilah dan memilih 

konten acara yang layak sebagai program acara yang bagus untuk menghibur 

masyarakat. 

1.4.2 Manfaat Akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

perkembangan Ilmu Komunikasi dan dapat dijadikan sebagai refrensi bagi peneliti 

selanjutnya, khususnya yang tertarik dengan studi resepsi dalam acara komedi. 


