
1 
 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Media televisi mempunyai daya tarik yang lebih tinggi sebagai media 

elektronik, dibandingkan dengan radio yang sifatnya auditif (hanya dapat 

didengar) sedangkan televisi memiliki unsur visual atau gambar bergerak 

(moving picture) sehingga segalanya seolah-olah terlihat “hidup” dan audiens 

merasa seperti ikut didalamnya. Pada perkembangannya televisi selain 

memberikan informasi juga menayangkan acara-acara hiburan yang pada 

umumnya dapat mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi, dan perasaan bagi 

yang menontonnya (Effendy,2003: 41). 

Di Indonesia sendiri, dunia pertelevisian, semakin berkembang pesat 

terbukti dengan bermunculannya stasiun televisi diIndonesia seperti TRANS 

TV, SCTV, TRANS7, ANTV, dan masih banyak lagi stasiun televisi swasta 

yang lain. Pada akhir tahun 1980 dan 1990an, dunia pertelevisian di Indonesia 

menampakkan suasana cerah, hal ini membuktikan bahwa pemerintah 

memberikan kebebasan dalam bidang pertelevisian di Indonesia. Dengan 

adanya kebebasan dalam bidang pertelevisian maka dengan kata lain adanya 

swastanisasi pertelevisian di Indonesia, maka munculah badan televisi swasta 

pertama di Indonesia, yaitu Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) yang 

beroperasi sejak bulan April 1989. 
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Pada dasarnya, siaran bukanlah sekedar tontonan, tetapi juga suatu 

kenyataan yang sering di uji secara ideologis dan normatif. Oleh karenanya 

pengelola televisi tidak hanya melayani motif-motif psikologis yang lazim 

bagi dunia tontonan, tetapi juga harus memperhitungkan ideologi dan norma 

yang dianut sebagian besar dalam masyarakat, walaupun persaingan didunia 

pertelevisian semakin ketat. Semakin banyaknya stasiun televisi baru 

menambah ketatnya persaingan terutama di segmen hiburan, dari situlah 

banyak televisi swasta nasional kita yang melakukan terobosan-terobosan 

baru agar dapat tetap eksis di pertelevisian dan meraih acara rating tertinggi.  

Dari banyaknya genre yang ada pada media televisi salah satu yang 

paling digemari sekarang adalah komedi. Komedi sebagai suatu unsur hiburan 

semakin berkembang dari jaman ke jaman. Semakin hari fungsi komedi sebagai 

alat penghibur masyarakat menjadi semakin penting. Komedi sudah menjadi 

kebutuhan terutama bagi masyarakat perkotaan yang hidupnya penuh dengan 

tekanan. Hal ini terbukti dari nilai jual pelawak yang semakin hari semakin 

tinggi bahkan menyaingi popularitas pemain film dan penyanyi pop. Komedian 

yang dulu dikenal di panggung-panggung dalam bentuk kesenian tradisional 

seperti lenong dan ludruk menjadi semakin populer dengan munculnya beragam 

stasiun TV contohnya Andre Taulany yang semula adalah personil sebuah band 

sekarang menjadi komedian, Diky Candranegara yang sebelumnya menjadi 

aktor, lalu menjadi politisi dan sekarang memilih mengundurkan diri dan 
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menekuni dunia komedian. Peran pelawak sebagai pengisi acara menjadi 

semakin besar fungsinya yang pada akhirnya memberikan penghasilan yang 

besar pula untuk mereka. 

Salah satu tayangan televisi yang menampilkan komedi adalah 

Pesbukers di ANTV. Pesbuker merupakan salah satu jenis program variety 

show. Variety show adalah sebuah hiburan yang terdiri dari berbagai tindakan, 

terutama pertunjukan musik dan komedi sketsa, dan biasanya diperkenalkan 

oleh pembawa acara atau host.(http://id.wikipedia.org/wiki/Acara_varietas di 

akses tanggal 18/12/2012). 

Pada awalnya, Pesbukers hanya disiarkan selama 90 menit setiap hari 

selama bulam ramadhan yang mulanya dirintis oleh Olga Syahputra, Jessica 

Iskandar, Raffi Ahmad, Opie Kumis, dan Kubil yang hanya menjadi acara 

unggulan selama menunggu berbuka puasa. kemudian, setelah menayangkan 

edisi spesial lebaran, Pesbukers kini tayang selama 1 jam ya itu setiap hari 

senin- jumat pukul 18.00. 

Sehubung dengan candaan Olga terhadap Julia Perez yang menyapa 

dengan Assalamualaikum dan dibalas oleh Olga dengan mengatakan: "Jangan 

pakai Assalammualaikum, seperti pengemis saja”. Tayangan itu langsung 

mendapat reaksi keras dari masyarakat yang mengadukannya kepada KPI, 

masyarakat menilai kata-kata Olga adalah pelecehan, seolah-olah pengucapan 

salam hanya dilakukan oleh Pengemis, padahal ucapan salam ada lah milik 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komedi_sketsa&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Acara_varietas%20di%20akses%20tanggal%2018/12/2012
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file:///G:\wiki\Olga_Syahputra
file:///G:\wiki\Jessica_Iskandar
file:///G:\wiki\Jessica_Iskandar
file:///G:\wiki\Jessica_Iskandar
file:///G:\wiki\Raffi_Ahmad
file:///G:\w\index.php
file:///G:\w\index.php
file:///G:\wiki\Julia_Perez


4 
 

semua orang, tidak memandang kaya atau miskin, tua atau muda, dan 

sebagainya. 

Komisi Penyiaran Indonesia mengeluarkan surat penghentian program 

acara Pesbukers yang ditayangkan stasiun televisi swasta ANTV. Penghentian 

itu merupakan dari pelecehan agama yang dilakukan pembawa acara tersebut. 

Olga dalam melucu memang lebih banyak mengeluarkan sarkasme ataupun 

umpatan serta penhinaan terhadap fisik seseorang. Hal tersebut sebenarnya 

adalah guyonan yang tidak cerdas. Lebih banyak guyonan yang menjadikan 

pemain lain sebagai obyek penderita ataupun umpatan yang tidak semestinya.  

Dengan demikian haruslah ada kontrol diri agar lawakan dan banyolan 

tidak bermuara ke arah negatif. Gaya mengolok-olok kekurangan orang lain 

bisa berbuntut panjang jika tidak dikelola dengan baik.  Pada tayangan 

Pesbukers ini lah yang sering memperlihatkan adegan sarkasme yang 

dilontarkan terhadap lawan mainnya kemudian dilapisi, diselimuti, dan 

dilindungi oleh payung komedi. 

Dalam Pasal 36 UU No 32 Ayat 1 Tahun 2002 tentang penyiaran 

disebutkan, dalam setiap isi siaran di media massa wajib mengandung 

informasi, pendidikan dan hiburan. Selain itu juga disebutkan isi siaran harus 

bermanfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak dan moral, kemajuan, 

kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kersatuan, serta mengamalkan nilai-

nilai agama dan budaya Indonesia. Juga dalam Ayat 3 disebutkan, isi siaran 
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wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, 

yaitu anak-anak dan remaja. Masih dalam ayat ini disebutkan dalam 

menyiarkan mata acara diwajibkan oleh stasiun televisi agar menyiarkan 

tayangan pada waktu yang tepat serta lembaga penyiaran wajib mencantumkan 

atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.  

Berdasarkan pembahasan tersebut maka penelitian ini membahas 

tentang sarkasme bahasa yang ditinjau dari aspek bentuk dan tanggapan 

masyarakat. Peneliti memilih tayangan pesbukers sebagai objek penelitian 

dikarenakan bahasa yang digunakan oleh pembawa acara mengandung bahasa 

sarkasme. Selain itu alasan lain kenapa peneliti lebih memilih program acara 

pesbuker karena program tayangan ini lebih diminati oleh banyak khalayak dan 

juga dan program tayangan ini mendapatkan pengahagaan Panasonic Gobel 

Award 2013. Dan selain itu program tayangan ini dibuat sebagai 

counterprograming yaitu suatu program acara yang dibuat untuk menandingi 

program acara lain yang talah berhasil menarik minat penonton yang 

ditayangakan oleh stasiun televisi lain, dan hal ini terbukti dan sukses menarik 

minat penonton. Untuk itu penelitian ini menggunakan judul “Sarkasme Dalam 

Televisi Indonesia”.  
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B. Rumusan Masalah 

Agar permasalahan yang akan dibahas menjadi terarah dan sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan, diperlukan adanya perumusan masalah. Adapun 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimana bentuk – bentuk sarkasme dalam tayangan pesbuker di ANTV 

 2) Berapa banyak frekuensi kemunculan unsur sarkasme dalam tayangan 

pesbuker diANTV. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui seberapa banyak kemunculan sarkasme dalam program tayangan 

pesbukers diANTV. 

D. Manfaat Penelitian. 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada mahasiswa 

khusunya mahasiswa jurusan komunikasi untuk mengetahui unsur sarkasme 

yang disampaikan melalui sebuah tayang komedi.  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis pada penelitian ini adalah untuk menambah informasi 

serta sebagai masukan yang berimbang bagi penonton tayangan ”Pesbuker” di 
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ANTV terutama mengenai sarkasme terhadap tanggapan masyarakat terhadap 

tayangan pesbuker di ANTV . 

E. Tinjauan  Putaka  

E.1. Pengertian Sarkasme  

Sarkasme yaitu suatu ke tidak santunan dalam berbahasa akan 

menciptakan ungkapan-ungkapan yang sarkas dalam komunikasi. Secara 

etimologis, sarkasme berasal dari perancis yang bahasa latinnya sarcasmus 

asal katanya sarkasmos atau sarkazo.  Arti dari sarkazo itu sendiri adalah 

daging yang tertusuk atau hati yang tertusuk.  Jadi sarkazo itu adalah sesuatu 

yang dihujamkan dan menyebabkan rasa sakit yang mendalam. Dalam 

perkembangannya kata sarkazo lebih dikenal dengan kata sarx-sarkos yang 

artinya menyindir dengan tajam atau sindiran yang tajam Sarkasme adalah 

gaya yang mengandung kepahitan dan celaan yang getir, menyakiti hati dan 

kurang enak didengar (Keraf,2010: 143). Sedangkan dalam penggunaan 

dewasa ini lebih dikenal dengan kata sarcasm atau dalam bahasa Indonesia 

sarkasme. Sarkasme adalah penggucapan yang dilakukan secara sangat kasar 

yang diduga akan menyakiti hati orang lain. Sarkasme adalah kata-kata yang 

biasa digunakan untuk pengucapan kata-kata yang pahit dan kasar. 

Penggunaan kata-kata ini untuk mengejek, cemooh atau menyindir, selain itu 

bahasa yang berasosiasikan binatang yang ditujukan kepada lawan bicaranya  

yang diduga akan menyakiti hati orang lain dan hal ini melanggar kesantunan 
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dalam berbahasa. Sarkasme menggunakan kata-kata yang diduga melanggar 

kaidah–kaidah kesantunan berbahasa sehingga menimbulkan efek emosi 

tertentu, misalnya terhina, sakit hati, tidak enak, marah, dan lain- lain. 

Sedangkan menurut Sarcasm Society, Sarkasme adalah pernyataan yang tajam 

dalam bentuk ironi yang ditujukan untuk melukai.  

Sarkasme merupakan ucapan atau tuturan yang diucapkan secara amat 

kasar yang diduga akan menyakiti hati orang lain dan melanggar prinsip-

prinsip sopan santun serta tidak memperhatikan situasi maka ujaran tersebut 

dianggap tidak santun. Sebuah tuturan yang sopan diinterpretasikan sebagai 

tuturan yang sungguh-sungguh sopan atau hanya tuturan basa-basi saja. 

Sistem tindak laku berbahasa menurut norma -norma budaya disebut etika 

berbahasa atau tata cara berbahasa.  

 Contoh: Soal semudah ini saja tidak bisa dikerjakan. Goblok kau!”.  

Selain itu dalam komedi sarkasme terdapat dalam pergaulan sehari-hari, 

Sarkasme yang paling serius misalnya menyumpahi orang lain dengan nama-

nama binatang atau pun makhluk halus. Di dunia maya juga ada semenjak 

dunia internet dikenal, semenjak itu pula kata-kata sarkasme banyak di dunia 

internet. Ada di percakapan chatting, di email,  forum diskusi, di jejaring 

sosial, bahkan di blog. Sarkasme ini juga sering terdengar saat seorang 

berbicara politik. Ketika mengkritik kebijakan pemerintah dan penyelenggara 

negara, keluarlah sarkasme yang memaki-maki mereka. Saat membicarakan 
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suatu parpol atau seorang tokoh politik, juga sering bertaburan kata-kata 

sarkas. Dalam sejarah komedi, sarkasme memang terkadang  menjadi salah 

satu faktor penentu dalam mengundang tawa.  

Jadi Sarkasme adalah suatu kata- kata sindiran yang ditujukan untuk 

melukai perasaan orang, menyindir perbuatan atau pernyataan seseorang agar 

orang yang tersindir merasa malu dengan kata – kata tersebut. Sarkasme 

seakan sudah seperti bagian hidup dalam tubuh sebagian manusia Indonesia.  

Sarkasme dilakukan baik melalui humor slapstick maupun humor verbal. Baik 

melakukan sarkasme terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.  

Sarkasme itu sendiri adalah suatu bentuk dari gaya bahasa sindiran yang 

ditujukan kepada lawan bicara, sarkasme berbentuk bahsa sindiran kasar 

sehingga dapat menimbulkan ktersinggungan atau sangan menyakitkan lawan 

bicara,dalam budaya modern ini sarkasme digunakan sebagai lawakan.  

E.2. Televisi Sebagai Media Massa Elektronik 

Televisi merupakan media dari jaringan komunikasi satu arah 

komunikatornya melembaga, pesan bersifat umum dan komunikanya 

heterogen, disamping televisi siaran ada juga jenis televise lain, diantaranya 

Closed Circuit Television  (CCTV) atau jaringan Televisi Sekitar yang sering 

dioperasikan di kampus – kampus atau tempat tempat lain. Selain itu pesan – 

pesan khusus, misalnya bahan kuliah,komunikanya homogen umpamanya 

para mahasiswa. 
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Sehubungan dengan pengertian televisi sebagai media massa elektronik, 

beberapa hal perlu dijelaskan sebagai berikut :  

E.2. 1.Televisi, Paduan Faktor Audio dan Faktor Video 

Televisi merupakan paduan audio dari segi penyiaranya (broadcast) dan 

video dari segi gambar bergeraknya ( moving images). Para pemirsanya tidak 

akan mungkin menangkap siaran televisi, kalau tidak ada prinsip – prinsip 

radio yang mentransmisinya, dan tidak akan melihat gambar-gambar bergerak 

atau hidup, jika tidak ada unsur- unsure film yang mentransmisikanya,paduan 

audio dan video. 

Yang ditransmisikan oleh pemancar televisi, selain suara juga gambar . 

Tanpa gambar bukan televisi lagi namanya, istilah televisi terdiri dari 

pekataan “tele” yang berarti jauh dan  “visi” (vision)yang berarti pengelihatan. 

Jelasnya isyarat televisi ( televise signal) terdiri dari dua bagian yang terpadu 

yakni saluran suara yang termodulasikan secara frekuensi ( frequency 

modulated sound channel) dan saluran video ( video channel). Televisei 

adalah saluran muda karena lahirnya sesudah radio. (Effendy,1993:.21) 

 Jadi televisi adalah suatu media dari jaringan satu arah dan sebagai 

komunikator yang menyampaikan kepada komunikanya yaitu masyarakat 

luas. Selain televise ada juga jenis lain yaiu CCTV (closed circuit television) 

biasanya difungsikan ditempat tempat tertu dan komunikanya tertentu juga 

begitu pula dengan pesan yang disampaikan, sangat berbeda dengan televise 
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siaran karena televise siaran lebih cenderung memberikan atau menyampaikan 

pesan yang lebih umum keapada khalayak atau kominkanya( masyarakat 

luas). Di dalam menyampaikan peanya televisi sebagai media massa 

elektronik ada bebrapa faktor yang perlu mendukung yaitu alat pemancar dan 

juga alat penerima pesan yang terdapat pada televisi sehingga pesan yang 

disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas, tetapi dalam 

budaya modern ini masyarakt luas tidak hanya dapat menikmati siaran televisi 

dengan duduk didepan layar monitor televisi saja, tapi masyarakat luas bisa 

mengakses melalui media internet.  

Televisi adalah termasuk media komunikasi muda karena lahirnya setelah 

radio diciptakan, setalah radio sukses sebagai alat komunikasi lalu 

dikembangkan menjadi televise dimana dulu radio hanya memberikan peasan 

berbentuk audio sedangkan telesivi menggunakan perpaduan antara audio dan 

juga visual sehingga pesan yang disampaikan lebih jelas dan menarik.  

E.2.2. Fungsi Televisi Sebagai Media Massa  

Seperti halnya dengan media massa lainya, televisi pada pokoknya 

mempunyai tiga fungsi, yakni fungsi penerangan,pendidikan,dan hiburan. 

Dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat luas televisi tidak akan lepas 

dari tiga fungsi tersebut. 

E.2.2.1 Fungsi Penerangan (The Information Function) 
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Siaran televisi sejak pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat, 

yakni ada tahun 1946 di New York Amerika Serikat ketika dimulainya siding 

umm perserikatan bangsa – bangsa sudah memulai fungsi penerangan dalam 

bentuk pemberitaan, karena dianggap sebagai media yang mampu menyiarkan 

informasi yang amat menarik dan memuaskan.. hal ini disebabkan dua faktor 

yang terdapat pada media massa audio visual itu,pertama faktor “immediacy” 

dan kedua faktor “realism” 

a. Immediacy mencakup pengertian langsung dan dekat. Peristiwa yang 

disiarkan oleh stasiun televisi dapat didengar dan dilihat secara langsung 

oleh pemirsa pada saat peristiwa itu berlangsung.misalny menyaksikan 

pertandingan sepak bola,akan dapat lebih jelas melihat wajah pejaga 

gawangnya dibandingkan melihat dari tribune sebagi penonton.  

b. Realism mengandung makna kenyataan. Ini berartibahwa stasiun televisi 

menyiarkan secara audial dan visual dengan menggunakan perantara 

mikrofon dan kamera apa adanya sesuai dengan kenyataan. Dalam 

menyiarkan informasi mengenai pidato presiden dari istana Negara, 

pemirnya melihat wajah presiden dan juga mendengar langsung suaranya. 

Dalam melaksankan fungsingnya sebagai penerangan televisi juga 

menyiarkan diskusi panel,ceramah, komentar, dan lain – lain yang 

kesemuanya realistis. 

E.2.2.2  Fungsi Pendidikan ( The Educational Function) 
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Sesuai dengan makna pendidikan, yakni meningkatkan pengetahuan dan 

penalaran masyarakat, stasiun televise menyiarkan acara – acara tertentu dan 

teratur, misalnya pelajaran bahasa, matematika, elektronika, dan lain – lain. 

Stasiun televisi juga menyiarkan berbagai acara yang seara implicit 

mengandung pendidikan, acara –acara tersebut merupakan sandiwara, 

fragmen, ceramah, film, dan sebaginya acara tersebut dinamakan educational 

televition (ETV). 

Karena keampuhanya itu, maka fungsi pendidikan yang dikandung pada 

televisi ditingkatkan lagi, sehingga menjadi sarana pendidikan jarak jauh. 

Televisi jenis ini disebut instructional televisi (ITV), berbeda dengan ETV 

lebih umum dalam menyiarkan program acara, sedangkan ITV lebih khusus 

pada pelajar atau mahasiswa oleh karena itu dinamakan pendidikan jarak jauh.  

E.2.2.3. Fungsi Hiburan ( The Entertainment Function) 

 Sebagian besar dari alokasi waktu masa siaran diisi oleh acara- acara 

hiburan. Hal ini dapat di mengerti, oleh karena pada layar televisi dapat 

ditampilkan gambar hidup beserta suaranya bagaikan kenyataan, dan dapat 

dinikmati di rumah oleh seluruh keluarga, serta dapat dapat dinikmati oleh 

khalayak yang tidak mengti bahasa asing, bahkan tuna aksara. Dari pada itu 

akibat kehadiran televisi jumlah pembaca buku juga menurun. Bedasarkan 
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poll yang dilakukan oleh American Institut Of Public Opinion, jumlah lulusan 

sekolah lanjutan tingkat atas yang tidak lagi membaca buku tercatat 47%. 

Memang acara – acara televisi, baik yang bersifat informative, edukatif, 

maupun rekreatif, semakin dapat dinikmati secara memuaskan, tetapi masalah 

yang dapat dirasakan semakin kuat efeknya yang negative, terutamam 

kaitanya dengan kekerasan ( violence) yang berpengaruh terhadap perilaku 

anak – anak. Gerbner beserta kelompoknya berkesimpulan bahwa realitas 

bermedia ( mediated reality) dapat mempengaruhi kepercayaan dan juga 

perilaku segai dampak berikutnya. Mereka menyebutnya “ mainstreaming”, 

yang barang kali dapat diterjemahkan sebagai “ berkecenderungan utama”. 

Dalam hubunganya dengan televisi mereka menyatakan bahwa acra televisi 

menumbuhkan (cultivate) kepercayaan masyarakat. ( Effendy,1993:.24) 

Televisi sebagai media massa memiliki tiga fungsi yaitu sebagai 

penerangan, sebagai pendidikan dan juga sebagai hiburan seperti kutipan 

diatas tiga fungsi televisi tersebut sangatlah melekat pada program – program 

penyiaran yang dilakukan oleh stasiun televisi untuk diberikan kepada 

mayarakat luas atau khalayak, dengan berjalanya waktu televisi terus 

berkembang yang dulunya menggunakan layar kaca monitor sekarang sudah 

berkembang menjadi layar LCD dan juga LED, yang memberikan tampilan 

gambar yang lebih memuaskan lagi kepada khalayak.  
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Dengan tiga fungsi tersebut bagaimana televisi menyuguhkan dan 

mengemas acara sedemikian menarik sehingga dapat dinikmati oleh 

masyarakat luar televisi juga memberikan dampak atau efek negatif  kepada 

masyarakat luas. Yaitu dengan membuat ketergantungan kepada televisi dan 

juga memberikan pengaruh perilaku kepada penontonya terutama pada anak- 

anak. Jadi secara singkat televisi juga berperan memberikan pengaruh baik itu 

yang bersifat positif maupun sebaliknya yang bersifat negatif. Terutama pada 

anak – anak , maka dari itu sebagai orang tua seharusnya mendampingi dan 

juga mengarahkan pada anak – anaknya untuk memilih dan menonton 

program acara sesuai dengan umurnya, entah itu program acara keluarga 

maupun program acara keluarga lainya untuk menekan efek negatif yang 

ditimbulkan dari menonton televisi.  

F.  Pengertian Program Siaran 

Program siaran dapat didefinisikan sebagai satu bagian atau segmen 

dari isi siaran radio maupun televise. Atau dapat dikatakan bahwa, siaran 

keseluruhan satu stasiun penyiaran tersusun dari beberapa program siaran. 

Masing masing program acara menempati slot atau waktu tertentu dengan 

durasi tertentu yang biasanya tergantung pada jenis programnya, apakah jenis 

hiburan, informasi iptek, dan berita. Dalam keadaan darurat jadwal program 

ini dapat berubah, misalnya dengan istilah „stop press‟,‟breaking news, dan 

sejenisnya.  
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Selain itu ada acara yang bersambung yang disebut sebagai television 

series. Bentuk program seperti ini  terdiri dari beberapa paket yang disebit 

sebagai episode atau miniseries. ( Hidajanto & Andi,2011:159 ). Seperti 

variety show yaitu jenis program acara televisi yang memadukan berbagai 

format acara lainya sperti talk show, quis, game show, musik concert. Drama 

dan komedi situasi, variasi acara tersebut dipadukan dalam sebuah 

pertunjukan dalam bentuk siaran langsung maupun rekaman ( 

Naratama,2004:109). Jadi variety show adalah perpaduan berbagi jenis 

program acara yang dkemas dalam sebuah  pertunjukan yang disiarkan 

melalui stasiun televisi.        

Dengan demikian program siaran televisi yaitu suatu bentuk pesan 

yang terdiri dari satu bagian atau segmen secara keseluruhan. Setiap masing – 

masing stasiun program siaran yang menjadi maskot. Program televisi sudah 

pasti tersusun dengan rapi dan jam tayang sudah tersusun pula, meskipun 

begitu ketika darurat program acara yang sedang berlangsung bisa saja 

dihentikan seperti yang dijlaskan pada kutipan diatas. Dalam peretelevisian 

Indonesia tidak asing dan sangat menjamur setiap stasiun televise pasti akan 

menyiarkan program acara sinetron. 

Seperti yang dijelaskan pada kutipan diatas sietron yaitu diambil dari 

kata sinema dan elektronik, dalam masyarakat Indonesia sinetron sangat 

diminati dan tidak dipungkiri bila stasiun televisi swasta di Indonesia 
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berlomba – lomba menayangan berbagai tayangan sinetron. Karena dalam 

cerita sinetron biasa terlihat seperti dalam kehidupan keseharian masyarakat 

Indonesia pada umumnya. 

F.1. Jenis Program Siaran  

Jenis program siaran dapat dikelompokan dalam tiga kelompok besar 

yaitu, hiburan, informasi, dan berita, tetapi dari tiga pengelompkan tersebut 

masih bisa diperinci lagi menjadi jenis – jenis program yang lebih spesifik 

dengan nama yang lebih bervariasi 

Selain itu juga terdapat dua pengelompokan besar dalam program 

acara, yaitu program acara karya artistic dan program acara karya jurnalistik. 

Kedua jenis karya tersebut sifat proses produksi dan jenisnya sebagai berikut.  

F.1.1. Program Karya Artistik 

Sunber : Ide gagasan dari perorangan maupun tim-kreatif 

Proses produksi : Mengutamakan keindahan dan kesempurnaan sesuai 

perencaan. 

Jenis :  1.  Drama atau sinetron. 

2.  Musik . 

3.  Lawak atau acrobat. 

4.  Quis ( ada pertanyaan ada jawaban).  

5.  Informasi Iptek. 
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6.  Informasi pendidikan. 

7.  Informasi pembangunan. 

8.  Informasi kebudayaan. 

9.  Informasi hasil produksi, termasuk iklan dan public servise.  

10.  Informasi flora dan fauna. 

11.  Informasi sejarah atau documenter.  

12  Informasi apa saja yang bersifat non politis.  

F.1.2. Program Karya Jurnalistik 

Sumber : Maslah hangat ( peristiwa dan peandapat ) 

Proses produksi : Mengutamakan kecepatan dan kebenaran 

Jenis :  1. Berita aktual ( siaran berita ) 

            2.  Berita non aktual ( feature, majalah udara ) 

 3.  Penjelasan tentang masalah hangat (dialog, monolog, panel diskusi,     

current affairs) (Hidajanto & Andi , 2011,p. 163) 

Jadi menurut penjelasan dari diatas prigram telesvisi sudah banyak 

bervariasi dan lebih spesifik. Selain itu dari penjelasan diatas kita ketahui 

bahwa program televise dari jenis karyanya dibedakan menjadi dua yaitu 

program karya artistic dan juga program kaya kurnalistik. Dari pemilahan 

diatas kita dapat ketahui lebih banyak karya artistik dalam bentuk jenisnya 
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dibandingkan dengankarya jurnalistik. Mungkin dalam karya artistik lebih 

banyak diminati oleh masyarakat luas dan pada semua aspek usia karena 

cenderung lebih bersifat hiburan, sedangkan karya jurnalistik lebih pada orang 

tua, atau pelajar / mahasiswa. 

G. Tanggapan dan Efek Masyarakat Terhadap Media massa 

(Winarni,2003:124) memaparkan pesan yang disampaikan media massa 

terhadap masyarakat akan menimbulkan beberapa tanggapan dari masyarakat 

yaitu sebagai berikut: 

1. Kognitif. 

Kognitif adalah akibat yang timbul pada diri individu yang teren terpaan 

media yang sifatnya informative bagi dirinya. Dari semula tidak tahu menjadi 

tahu, tidak jelas menjadi jelas, ragu menjadi yakin, dan sebagainya. Ini berarti 

melalui media masyarakat akan memperoleh gambaran atau informasi tentang 

orang, benda, peristiwa atau kejdian, tempat-tempat yang belum pernah kita 

kunjugi, dan sebagainya. 

Media dapat menonjokan situasi atau orang tertentu atas situasi atau orang 

lain. Misalnya, dalam telenovela sering digambarkan orang-orang kulit hitam 

selalu menjadi tokoh protagonis, miskin, dan sangat jarang yang menjadi 

peran utama. Penonjolan yang demikian rupa akan cenderung menyebabkan 

masyarakat mempunyai persepsi terhadap orang-orang kulit hitam seperti 

yang digambarkan dalam telenovela tersebut. Begitu pula dengan tayangan 
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kekerasa dan pornografi, tayangan kekerasan menyebabkan masyarakat 

cenderung memndang dunia ini lebih keras, tidak nyaman,dan mengerikan. 

Sedangkan tayangan pornografi menyebabkan masyakat mempunyai 

gambaran tentang dunia yang bebas, yang enak dan sebagainya.  

2. Afektif 

Afektif mengacu pada aspek emosional atau perasaan. Efek ini kadarnya lebih 

tinggi disbanding kognitif. Efek yang ditimbulkan tidak hanya sekedar 

masyarakat tahu tentang orang, benda dan peristiwa yang ada di dunia ini 

melainkan masyarakat dapat merasakannya. Media massa dapat menimbulkan 

rangsangan emosional pada masyarakat. Misalnya, merasa sedih, marah, 

jengkel, senang, gembira, dan sebagainya terhadap informasi yang 

diterimanya dari media massa. 

Para peneliti telah berhasil menemukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi intensitas rangsangan emosional pesan media massa, faktor-

faktor tersebut adalah: 

a) Suasana emosional yaitu kondisi individu secara psikologis yang ada ketika 

ia mengkonsumsi media massa. 

b)Sekema kognitif yaitu gambaran dalam pikiran kita sendiri yang 

menjelaskan sesuatu peristiwa yang terdapat di media massa. 

c) Suasana terpaan yaitu bentuk emosi yng ditularkan oleh individu lain atau 

objek tertentu ketika kita mengkonsumsi media mass.  
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d) Presdiposisi individu yaitu karakteristik khas individu 

e) Tingkat identifikasi khalayak dengan tokoh dalam media massa.  

(Rakhmat,1985: 235) 

3. Behavioral 

Bshavioral mengacu pada perilaku, tindakan atau kegiatan masyarakat 

yang tampak pada kegiatan shari-hari. Efek ini meliputi perilaku antisocial 

danprososial. Antisocial atau perilaki agresi adalah setiap bentuk perilaku 

yang diarahkan untuk merusak atau melukai orang lain yang menghindari 

perlakuan seperti itu. Misalnya adegan kekerasan di televise akan 

menyebabkan orang menjadi brutal dan bringas.  

Dari hasl penelitian Bandura (1960-an) menunjukkan film dan televise 

dapat mengajarkan perilaku agresif pada anak-anak. Mereka yang telah 

terangsang oleh adegan kekerasan melalui televise cenderumg lebih agresif. 

Study yang menghasilkan kesimpulan ini disebut teori stimulus  

H. Definisi Konseptual 

H.1. Penyiaran Televisi 

Penyiaran televisi adalah salah satu bentuk proses penyampaian siaran 

atau program televisi dari stasiun televisi hingga sampai pada pemirsa disuatu 

tempat, menurut bahasa program tayangan atau jenis siaran adalah sesuatu 

yang ditayangan ( dipertunjukan), pertunjukan misalnya film, musik, 
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informasi, berita dan lain sebagainya. Yang disampaikan dalam bentuk audio 

visual. 

H.2. Sarkasme dalam Program Tayangan 

Sarkasme dalam program tayangan adalah suatu bentuk ketidak santunan 

dalam berbahasa yang disampaikan yang bisa menimbulkan ketidak nyaman 

dan ketersingungan terhadap lawan bicaranya sehingga merasa direndahkan 

dan juga merasa dilecehkan. Penggunaan sarkasme dalam kehidupan sehari – 

hari dalam masyarakat maupun pribadi yang ada pada “ Pesbukrs ANTV”.  

I. Struktur Kategorisasi 

Bernard Berelson mengatakan bahwa analisis isi tidak bisa lebih baik 

dari pada kategori-kategorinya untuk menciptakan kategori-kategori tersebut. 

Ada 3 hal yang perlu diperhatikan: 

1) kategori harus relevan dengan tujuan studinya.  

2) kategori-kategori hendaknya fungsional.  

3) harus dapat dikendalikan. 

Dilihat dari rumusan masalah yang ingin diteliti, maka dibuat struktur 

kategori berupa adegan yang termasuk unsur sarkasme, sebagai berikut: 

1. Sarkasme Ironi 

Yaitu segala ungkapan sarkasme tetapi didalam pengucapanya bertolak 

belakang dengan kenyataanya, serta diungkapkan secara tidak langsung. 
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- Asosiasi binatang 

Kata – kata yang ditujukan pada manusia tetapi berasosiasikan 

binatang atau hewan 

- Asosiasi pada sex  

Yaitu adegan atau dialog yang menjurus pada seksualitas, atau 

aktifitas seksual pada pria dan wanita .  

- Asosiasi pada benda mati 

Artinya menautkan sesuatu atau benda mati kepada seseorang.  

2. Sarkasme Lugas 

Dari cara pengungkapanya secara terang – terangan atau secara langsung 

- Menghina  

Artinya memandang rendah kekurangan orang, dan menyinggung 

perasaan dengan memaki – maki. 

- Caci maki 

Kata-kata kotor (tidak sopan) yang dikeluarkan untuk mengumpat 

seseorang, kata-kata makian celaan, cercaan,nistaan 

- Membentak 

Berbicara dengan menggunakan intonasi yang tinggi.  

J. TEORI KEPENTINGAN 

Dalam bahasa inggris Expectancy-Value Theory adalah salah satu teori 

tentang komunikasi massa yang meneliti pengaruh penggunaan media oleh 
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pemirsanya dilihat dari kepentingan penggunanya. Teori ini mengemukakan 

bahwa sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan oleh nilai 

yang mereka anut dan evaluasi mereka tentang media 

J.1 Khalayak Sebagai Pasar 

Dapat dijelaskan bahwa khalayak sebenarnya adalah pasar bagi 

industri media, konsep ini memperlakukan khalayak sebagai sekumpulan 

konsumen alih – alih dari sekelompok atau publik. Pandangan atas khalayak 

sebagai pasar secara tidak terhindarkan merupakan pandangan dari media. 

Dallas Smythe dari Kanada (1977) melahirkan teori yang menyatakan 

khayalak bekrja untuk pengiklan. Mereka melakukan hal tersebut dengan 

memberikan waktu luang dengan menonton media yang hasilnya kemudian 

dipaketkan dan dijual kepada pengiklan sebagai jenis (komoditas) yang baru 

(McQuail,2011:146). Jadi dari pengrtian ini khalayak adalah satu konsumen 

bagi pemilik industri media yang selalu menyguhkan program –program acara 

yang baru dan menarik yang kemudian oleh pemilik industri media 

ditawarkan kepada pengiklan. 

K. METODE PENELITIAN 

K.1. Metode dan Sifat Penelitian 

Menurut Berelson dan Kerlinger, analisis isi merupakan suatu metode 

untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif 

dan seberapa besar terhadap pesan yang tampak (Wimmer & Dominick, 2000: 
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135). (Bungin,2011:187)Metode analisis isi yang paling awal dan yang paling 

sentral sering kali disebut sebagai analisis isi “tradisional”. Analisis isi 

diyakini sebagai metode analisis yang menguraikan objektivitas, sistematis 

dan kuantitatif dari perwujudan isi komunikasi itu sendiri.    Pendekatan dasar 

dalam menerapkan analisis isi adalah: 

1. Memilih contoh (sample) atau keseluruhan isi.  

2. Menetapkan kerangka teori. 

3. Memilih satuan analisis. 

4. Menentukan satuan ukur. 

5. Mengungkap hasil sebagai distribusi menyeluruh atau percontoh dalam 

hubungannya dengan frekuensi keterjadian (McQuail, 2000:179). 

K.2. Tipe Penelitian 

Berdasarkan tinjauan penelitian maka tipe dari penelitian ini 

menggunakan metode analisis isi bersifat kuantitatif. Tipe penelitian 

kuantitatif bertujuan mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantatif 

isi pesan komunikasi yang tampak. Mendeskripsikan secara objektif artinya 

cara pandang pribadi dan bias yang mungkin ditimbulkan oleh peneliti tidak 

boleh masuk ke dalam temuan penelitian. Mendeskripsikan secara sistematis 

artinya isi yang hendak dianalisis hendaknya diseleksi secara gamblang dan 
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sesuai dengan aturan yang berlaku. Mendeskripsikan secara kuantitatif artinya 

tujuan dari analisis adalah mempresentasikan kerangka pesan secara akurat. 

Untuk itu kuantitatif menjadi penting untuk memperoleh objektifittas yang 

dimaksud’ dengan syarat harus menggambarkan dengan tepat.  

Dalam penelitian ini analisis isi diartikan sebagai prosedural 

pembagian yang sistematik untuk memahami isi informasi yang tercatat  

Krippendorf (1980) mendefinisikannya sebagai suatu teknik riset untuk 

memetakan secara replikatif dan membuat referensi dan membuat referensi 

yang sahih atas data ke dalam konteknya.  

K.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah program acara pesbuker yang di 

tayangkan oleh satsiun TV ANTV, memiliki durasi 60 menit setiap tayang 

dengan unit analisis setiap scene yang berupa dialog dan adegan yang hanya 

mengandung unsur sarkasme. 

K.4. Unit Analisis Dan Satuan Ukur Penelitian 

Unit analisis penelitian ini adalah scene baik audio dan visual dalam 

program tayangangan Pesbuker yang berjumlah 7 episode tayangan mas ing-  

masing episode berdurasi 60 menit, dari setiap scene akan dianalisis dari sisi 

audio dan visual yang mengandung sarkasme.  
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Satuan ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah durasi dalam 

satuan detik yang terdiri kategori yang terdapat dalam tiap scene. 

K.5. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan dua cara yang 

meliputi telaah dokumen, yaitu data primer dan data sekunder.  

a. Data primer : diperoleh melalui pengamatan langsung program acara 

tersebut dan video rekaman yang diunduh melalui sebuah situs web 

video sharing (berbagi video) youtube.  

b. Data sekunder : diperoleh melalui literature untuk menunjang tinjauan 

teoritis dan internet untuk mendapatkan informasi mengenai profil 

program tayangan yang diteliti.  

K.6. Teknik Perolehan Data Dan Analisis Data 

Yang pertama dilakukan adalah melihat dan mengamati dari film Pacar 

Hantu Perawan dan unrtuk memperoleh data berupa akting maupun dialog 

yang terdapat dalam tiap scene yang mengandung unsur pornografi. 

Kemudian data dimasukkan ke dalam  kategorisasi yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya untuk mempermudah pengkategorian, maka dibuat lembar koding 

seperti contoh berikut 
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Tabel 

No Tanggal Judul Ketegoriasi 

   Ironi Lugas 

   S1 S2 S3 S4 S5 S6 

         

         

         

Durasi  

Jumlah  

 

Keterangan 

S 1 : Asosiasi pada binatang  

S2 : Asosiasi pada sex    

S3: Asosiasi pada benda mati                      

S4:Menghina     

  S5: Caci maki    

S6 : Membentak 
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Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dipakai penulis adalah 

dengan tipe statistik deskriptif menggunakan tabel frekuensi, yang tujuannya 

untuk membantu peneliti mengetahui bagaimana distribusi frekuensi dari data 

penelitian. 

Setelah dilakukan pengamatan terhadap program tayangan tersebut 

dan memperoleh data per scene tentang unsur sarkasme, kemudian data 

tersebut dimasukkanke dalam kategorisasi yang telah ditetapkan. Pada saat 

melakukan kategorisasi peneliti membuat tabel frekuensi untuk 

mempermudah mempresentase kategori yang telah diteliti, kemudian dihitung 

banyaknya frekuensi yang muncul. 

J.7. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas memiliki akurasi paling kuat, tetapi reliabilitas ini 

membutuhkan syarat yakni dibutuhkan adanya data standar sebagai 

pembanding. Jenis reliabilitas yang paling banyak dipakai adalah 

reproductibility, atau yang lebih dikenal sebagai reliabilitas antar-coder (in-

tercoder reliability). Sesuai dengan namanya (intercoder), perhitungan 

reliabilitas membutuhkan dua atau lebih orang coder. Masing-masing coder 

akan diberikan alat ukur (lembar coding) dan diminta untuk menilai sesuai 

dengan petunjuk dalam lembar coding ini. Hasil dari pengisian coder itulah 

yang diperbandingkan, dilihat beberapa persamaan dan berapa pula 

perbedaanya. Dalam analisis isi, ada sejumlah formula (rumus) yang dapat 
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dipakai untuk menghitung derajat reliabiltas dari suatu alat ukur. Dalam 

analisis isi, alat ukur yang dipakai adalah lembar coding (coding sheet). 

peneliti harus memastikan bahwa lembar coding yang akan dipakai adalah alat 

ukur yang terpercaya (reliabel). Jika dua orang atau lebih yang menilai iklan 

yang sama akan menghasilkan temuan yang sama pula (Eriyanto,2011:281). 

Reliabilitas antar coder dapat dihitung dengan mengunakan formula 

Holsti (1969).  Reliabilitas ditunjukan dalam presentase persetujuan, berapa 

besar presentase persamaan antar coder ketika menilai suatu isi. Rumus untuk 

menghitung reliabilitas adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan : 

CR =   Coefisien Reliability 

M = jumlah coding yang sama (disetujui oleh peneliti dan coder) 

NI = jumlah coding yang di buat oleh coder 1 

N2  = jumlah coding yang di buat oleh coder 2 

Hasil yang diperoleh dari rumus di atas disebut Observed Agreement 

(persetujuan yang diperoleh dari penelitian). Selanjutnya untuk memperkuat 

hasil uji reliabilitas di atas, digunakan rumus Scott sebagai berikut: 
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Keterangan 

Pi                                = nilai keterhandalan 

Observed agreement  = nilai pernyataan yang disetujui antar 

pengkoder yaitu nilai CR 

Expected agreement  = persetujuan yang diharapkan dalam suatu kategori 

yang sama nilai matematisnya, dinyatakan dalam jumlah hasil pengukuran 

dari proporsional seluruh tema. 

Untuk menghitung persetujuan yang telah diamati, dapat mengunakan 

proses seperti dalam perhitungan untuk presentase persetujuan. Kita tinggal 

membagi unit yang disetujui dengan total semua unit. Sementara untuk 

menghitung persetujuan yang diharapkan dapat dilakukan dengan 

menghitunng proporsi dari masing-masing kategori dan kemudian 

dikuadratkan. Jika kedua angka tersebut telah diperoleh, tinggal memasukan 

kedalam rumus. Angka reliabilitas bergerak dari angka 0 hingga 1, dimana 
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semakin besar angka menunjukan semakin tinggi pula reliabilitas dari alat 

ukur. 

Jika tingkat kesepakatan mencapai 0,75 atau lebih maka data yang 

diperoleh dinyatakan valid dan reliabel. Namun sebaliknya, jika tingkat 

kesepakatan tidak mencapai 0,75 maka kategori operasionalnya perlu dibuat 

lebih spesifik lagi. 

 


