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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Media sebagai industri yang menyuguhkan produk informasi tidak hanya 

bersaing dengan sesama produsen, tetapi juga harus berkompetisi dalam pasar 

dengan khalayak, yaitu dengan konsumennya sendiri. Karena persaingan yang 

begitu ketat dalam industri media televisi membuat para pelaku media menyajikan 

beragam jenis program untuk menarik perhatian pemirsa. Namun bukan hanya 

respon dan perhatian dari masyarakat saja yang menjadi tujuan melainkan ratting 

dari acara tersebut. Sehingga dibutuhkan strategi-strategi yang diterapkan oleh 

stasiun televisi dalam menjalankan misinya (Fachruddin, 2012:16-18). 

          Berangkat dari pemikiran Fachruddin yang dituangkan dalam bukunya 

Dasar-dasar Produksi Televisi (2012:16), ketika melihat realita yang ada bahwa 

sebuah program acara televisi sekarang lebih mengutamakan ratting daripada isi 

atau konten acaranya. Hal ini dikarenakan persaingan yang begitu kerasnya dalam 

industry media, menyebabkan semakin beragamnya jenis tayangan yang 

bermunculan di layar kaca membuat pertelevisian kita berlomba – lomba untuk 

memberikan dan menyuguhkan tayangan – tayangan yang terbaik serta dapat 

menarik hati para pemirsa. Dimulai dari sinetron, ftv,  acara talk show, musik dan 

masih banyak lagi. Namun sangat disayangkan ketika  stasiun televisi 

menayangkan program – program acara yang kurang memberikan edukasi serta 

pembelajaran bagi para pemirsa.  
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       Kebanyakan tayangan – tayangan di televisi saat ini tidak memperhatikan 

konten acaranya. Sebagian besar program tayangan di televisi itu tidak mendidik 

dan jauh dari realitas sosial masyarakat. Sebagai contoh, sinetron yang 

mengedepankan kemewahan dan kekerasan secara vulgar serta isi cerita atau 

konten yang “melenceng” dari judul, seperti sinetron Emak Ijah Pengen ke 

Mekkah, Ganteng-ganteng serigala di SCTV, 7 Manusia Harimau di RCTI, ftv 

siang di Indosiar yang mengungkap tentang perselingkuhan dalam sebuah 

keluarga dan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Jika kita lihat salah satu 

fungsi dari media televisi adalah sebagai media pendidikan. Fungsi pendidikan 

sepertinya sudah tidak ada lagi dalam media televisi. Tayangan lebih cendrung 

menyelipkan hiburan/komedi dalam programnya. Namun kenyataannya sebuah 

program yang mengedepankan unsur hiburan/komedi justru lebih banyak 

menayangkan kekerasan baik itu dalam bentuk verbal maupun non verbal. Bahkan 

sekarang hampir semua stasiun televisi diisi dengan program-program yang 

mengandung kekerasan. 

Kata kekerasan sudah tidak asing lagi didengar bahkan tidak jarang kita 

menyaksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut (Morissan, 2005:288) 

dalam dunia televisi, sebuah gambar terkadang mempunyai arti dan pengaruh 

lebih besar dari kata-kata. Karena sebuah gambar tidak memerlukan kata-kata 

karena ia telah dapat bercerita sendiri. Dengan demikian kode etik televisi juga 

mencakup aturan-aturan mengenai gambar. Jadi kode etik televisi memuat aturan 

mengenai gambar-gambar apa yang patut ditayangkan dan gambar-gambar apa 

yang tidak patut untuk ditayangkan. Kekuatan gambar dan suara pada televisi 

memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia.  
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       (Morisan, 2008:244) mengatakan stasiun televisi untuk menaikkan 

peringkatnya (rating) dalam merebut jumlah penonton dapat membuat stasiun 

televisi cendrung mengabaikan kode etik. Sebagai salah contoh, jika suatu stasiun 

berita kriminalitas yang banyak mempertontonkan tindakan kriminal, maka akan 

mendorong televisi lain untuk menampilkan gambar yang lebih sadis lagi agar 

dapat meningkatkan rattingnya. Dengan demikian, persaingan antara stasiun 

televisi akan membuat televisi kehilangan tanggung jawab moralnya kepada 

masyarakat. 

Salah satu tayangan yang akan diteliti oleh peneliti yakni tayangan talk 

show rumpi no secret yang merupakan program acara baru di Trans Tv yang mulai 

tayang pada pertengahan bulan November tepatnya pada tanggal 10 November 

2014  lalu. Program talk show yang dipandu oleh seorang presenter kondang yaitu 

Feni Rose dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada para bintang tamu 

dengan ciri khas seorang Feni Rose. Acara rumpi merupakan acara talk show yang 

ditayangkan pada hari Senin – Jumat pukul 15:30-16:45 WIB. Yang sebelumnya 

menggantikan program show imah yang tayang pada pukul 16:00-17:00 WIB. 

Mengusung konsep tidak berbeda jauh dari program show imah, yakni 

mengangkat tentang tema lifestyle serta gosip yang berbeda tiap harinya. Sebuah 

talk show yang mengulik tentang kehidupan pribadi dari bintang tamu serta 

narasumber secara santai dan mendalam (diakses tanggal 07 Maret 2015, pukul 

14:00/www.transtv.co.id/index.php/programs/review/). 

Yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap 

tayangan “rumpi no secret” di Trans Tv yaitu dikarenakan konsep acaranya yang 

membahas gossip-gossip seputar artis Indonesia serta percakapannya yang lebih 

http://www.transtv.co.id/index.php/programs/review/
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ke arah dewasa dan jam tayang yang pukul 15:30 WIB, Dimana seharusnya acara 

yang mengarah ke konten dewasa disiarkan pada saat prime time di atas  pukul 

22:00 WIB (pengklasifikasi usia yang telah ditetapkan oleh KPI dicantumkan 

peneliti pada tinjauan pustaka). Pada saat pukul 15:30 WIB biasanya seluruh 

anggota keluarga terutama para ibu-ibu sedang menyaksikan acara televisi dan 

faktanya peneliti mengalami sendiri bahwa ketika orang tua menonton sebuah 

tayangan ditelevisi, si anak ikut memperhatikan acara tersebut tanpa 

sepengetahuan si ibu karena orang tua yang terlalu asik dengan isi tayangan di 

televisi. 

Di bawah ini ada beberapa alasan yang melatarbelakangi peneliti untuk 

melakukan penelitian terhadap acara “ rumpi no secret ” di Trans Tv. Berikut ini 

capture tayangan program acara talk show rumpi no secret, diantaranya: 

Gambar 1.1 

Potongan shot ketika Feni Rose mengucapkan kalimat yang mengarah 

pada kategori kekerasan verbal 

 

Sumber: youtube 

(https://www.youtube.com/results?search_query=rumpi+no+secret+trans+tv) 

Edisi tanggal 10 November 2014, awal program acara rumpi mulai tayang. 

https://www.youtube.com/results?search_query=rumpi+no+secret+trans+tv
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a. Feni Rose ( host) 

b. Nikita Mirzani (bintang tamu) 

c. Ivan Fadhillah (bintang tamu) 

d. Lilis Karlina (bintang tamu) 

Pada episode ini, yang menjadi topik bahasan adalah seputar perceraian 

dan terkait operasi plastik yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, salah satunya yaitu 

operasi pembesaran payudara. Selain itu, pernyataan-pernyataan si pembawa 

acara Feni Rose yang menjurus ke konten dewasa, seperti pada saat Feni Rose 

mengomentari mengenai pernikahan Nuri Maulida yang pada waktu itu beritanya 

ditayangkan di layar (bisa dilihat pada gambar di atas) . Feni Rose mengatakan 

“ini menikah kok malah burungnya yang dilepas” kalimat yang diulang-ulang 

sehingga mengundang banyak sorak dan bahan ketawaan oleh penonton yang 

hadir di studio. Selain itu juga, peneliti memperhatikan beberapa cuplikan bahwa 

ketika bintang tamu yang dihadirkan bukan mereka yang kontroversi seperti 

bintang tamu pada salah satu episode pada waktu itu, percakapan yang terjadi 

antara pembawa acara dengan bintang tamunya biasa saja. Tetapi ketika tim rumpi 

menghadirkan bintang tamu yang kontroversi seperti Nikita Mirzani, Julia Perez, 

dan yang lain-lain. Kontennya lebih menjurus ke arah dewasa seperti percakapan 

yang terjadi antara Feni Rose dengan Nikita Mirzani yang berbicara seputar 

kehidupan rumah tangganya. Yang mengulas habis tentang kehidupan pribadi 

bintang tamunya. 
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       Bukan hanya pada saat awal kemunculannya saja, namun pada episode 

tanggal 3 Februari 2015 pada saat program rumpi no secret menghadirkan bintang 

tamu, diantaranya ada Melinda, Sinta Bachir dan Cinta Penelope, Feni Rose 

mengatakan “ gila dorongannya dahsyat juga ya ” kemudian salah satu bintang 

tamu menimpali pernyataan Feni Rose yaitu Sinta Bachir mengatakan “ pantesan 

menghasilkan anak dorongannya kenceng banget ya ”. Kalimat - kalimat seperti 

ini tidak seharusnya diucapkan pada saat tayangan sedang live pada jam 15:30 

WIB, dimana saat anak-anak masih asiknya menonton televisi. Seharusnya acara-

acara yang kontennya lebih kearah dewasa ditayangkan di atas pukul 22:00 WIB.  

Selain itu juga, dalam (kpi/2015/www.kpi.go.id/diakses tanggal 04 Maret 2015, 

pukul 20:14) KPI telah mengeluarkan teguran tertulis kepada acara rumpi Trans 

Tv pada tanggal 6 Februari 2015 terkait dengan isi dari program acaranya pada 

episode tanggal 27 januari 2015 yang menghadirkan Titin (yang mengaku sebagai 

selingkuhan Adam Suseno). Baru-baru ini program rumpi no secret mendapat 

teguran tertulis dari pihak KPI tanggal 4 Agustus 2015 pada pukul 17:12 WIB 

terkait wawancara yang dilakukannya dengan bintang tamu yakni Rara Kalsum 

mengenai tes dna. Berikut ini daftar program acara trans tv yang mendapat 

teguran tertulis dari KPI, diantaranya: 

a. Program acara rumpi no secret tanggal 6 Februari 2015. 

b. Program jurnalistik reportase investigasi tanggal 27 Februari 2015. 

c. Program sinema spesial keluarga azab istri muda yang culas tanggal 27 

Februari 2015. 

d. Program the blusukan tanggal 10 Maret 2015. 

http://www.kpi.go.id/diakses%20tanggal%2004%20Maret%202015
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e. Program insert pagi tanggal 10 Maret dan 26 Maret 2015. 

f. Program jurnalistik reportase malam tanggal 26 Maret 2015. 

g. Program iklan andalan tanggal 27 Maret 2015. 

h. Program best YKS tanggal 27 Maret 2015. 

i. Teguran tertulis kedua program  insert siang 27 Maret 2015. 

j. Teguran tertulis kedua program rumpi no secret tanggal 4 agustus 2015. 

Dilihat dari beberapa paparan di atas, bahwa beberapa program Trans Tv 

yang perlu adanya pengawasan dari pihak KPI. Acara rumpi no secret mendapat 

teguran tertulis dari KPI pada tanggal 6 Februari lalu dan lagi-lagi mendapat 

teguran pada tanngal 4 Agustus 2015 terkait konten acaranya. Seharusnya 

mengubah format siaran acaranya, namun pada kenyataannya setelah adanya 

teguran tertulis, pihak rumpi no secret tetap tidak melakukan perubahan terkait 

format acaranya dan tetap tayang hingga saat ini.  

       Selain itu dalam bukunya (Morissan, 2005:288) menyatakan KPI (komisi 

penyiaran Indonesia) selaku badan yang diberi kewenangan di bidang kepenyiaran 

di Indonesia juga mengeluarkan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 

009/SK/KPI/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program 

Siaran (P3-SPS), yang mana pada bagian keempat pasal 52 mengungkapkan: 

1. Lembaga Penyiaran tidak boleh menyajikan penggunaan bahasa atau kata-

kata makian yang mempunyai kecendrungan menghina atau merendahkan 
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martabat manusia, memiliki makna jorok, mesum, cabul, vulgar, serta 

menhina agam dan Tuhan. 

2. Kata-kata kasar dan makian yang dilarang disiarkan mencakup kata-kata 

dalam bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah, baik 

diungkapkan secara verbal maupun non-verbal. 

Dari paparan pasal di atas dapat dijelaskan bahwa dalam 

menyelenggarakan program siarannya, stasiun televisi diharapkan dapat 

menjalankan fungsinya sebagai media komunikasi massa yang mampu mendidik, 

menghibur, dan memberikan informasi, dengan tetap menjaga nilai-niai moral, 

sopan santun, agama dan kebudayaan bangsa. Masyarakat berhak untuk 

mendapatkan siaran mendidik yang mengarahkan pada pembentukan cara berfikir 

yang rasional, kreatif, inovatif  sehingga akan mendorong masyarakat untuk lebih 

cerdas dalam memilih program acara televisi.  

Berangkat dari melihat realitas yang ada bahwa hingga saat ini program 

rumpi yang seharusnya tayang pada jam prime time yaitu di atas pukul 22:00 

WIB, namun jam tayangnya sekitar pukul 15:30 WIB. Atas dasar hal-hal yang 

telah dipaparkan peneliti di atas membuat peneliti menjadi tertarik untuk 

menganalisis ”Unsur kekerasan pada Tayangan Talk Show di Televisi (Analisis 

isi Pada Program Acara “ Rumpi No Secre t” di Trans Tv)”. Penelitian ini ingin 

difokuskan pada analisis terhadap isi tayangan yang ada dalam program talk show 

rumpi no secret di Trans Tv mulai dari visual (gambar) dapat berupa shot yang 

diperjelas melalui sebuah adegan, kemudian audio (suara) yang berupa kalimat 

yang diucapkan saat berdialog antara presenter dengan bintang tamu.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Setelah memahami beberapa poin latar belakang permasalahan, masalah 

yang ditemukan peneliti dan ingin dibahas adalah “ seberapa besar frekuensi 

kemunculan unsur kekerasan pada tayangan talk show  “ rumpi no secret “ di 

Trans Tv?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai rumusan masalah yang peneliti paparkan, adapun tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui seberapa besar frekuensi kemunculan unsur 

kekerasan pada tayangan talk show “ rumpi no secret “ di Trans Tv. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat akademis 

Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah bahan refrensi bagi 

penelitian yang akan datang mengenai program acara talk show di televisi. 

Dengan demikian akan dapat menambah pengetahuan serta informasi bagi 

pengemban ilmu komunikasi, terutama yang berkaitan dengan konsentrasi 

audio visual. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan pertelevisian, 

terutama Trans Tv, mengenai  bagaimana pengemasan sebuah program 

acara  yang disiarkan  secara langsung (live) melalui televisi dalam 
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tinjauan hukum yang berlaku, khususnya acara talk show. Dengan 

penelitian ini, diharapkan memberikan kontribusi bagi pertelevisian di 

Indonesia dalam meningkatkan kualitas isi siarannya sesuai dengan 

kode etik penyiaran. 

b. Memberikan pandangan kepada masyarakat luas agar lebih selektif dan 

berhati-hati dalam memilih program yang baik untuk dikonsumsi. 

 

 

 

 

 


