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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Televisi saat ini sangat familiar di masyarakat luas, tidak hanya sebagai 

hiburan namun juga sebagai kebutuhan. Kebutuhan akan hiburan, informasi, 

maupun  gaya hidup. Tak jarang antara satu televisi dengan televisi lain memiliki 

konsep acara yang sama namun dengan kemasan yang sedikit berbeda dan 

kreativitas beragam sehingga membuat masyarakat atau penonton merasa 

dimanjakan untuk memilih acara televisi.  

Begitu pula dengan komedi, antara satu televisi dengan televisi yang lain 

memiliki acara dan pelaku komedi yang beragam, gaya dalam berkomedi dari 

masing-masing pun juga berbeda. Tak jarang pula diketahui saat ini komedi yang 

dilakukan cenderung pada kekerasan kata-kata maupun fisik. Namun sebagai 

penonton kadang merasa resah jika menonton tayangan seperti hal tersebut, 

apalagi yang menonton tidak hanya orang dewasa karena jam tayang acara 

komedi masuk dalam kategori tontonan jam keluarga, sehingga memungkinkan 

anak usia dini juga ikut menikmati acara tersebut. 

Kekerasan secara verbal maupun non verbal pada acara komedi 

diungkapkan melakui kata-kata atau umpatan yang mudah diingat yang akhirnya 

dengan mudah ditiru oleh audiens, sedangkan secara verbal langsung dipraktikkan 

dengan perilaku. Kerap dijumpai bahwa penontonnya mulai meniru perilaku sang 

komedian seperti melakukan sindiran, humor yang mengandung pada kekerasan. 
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Misalnya setelah berpantun, salah satu komedian Pesbukers ANTV mengucapkan 

“Masak air, tidak matang”, dari situlah komedian yang bernama Sapri mulai 

ditaburi bedak tepat di kepalanya. Hal inilah yang kerap dicontoh oleh penonton.  

Berkenaan dengan masalah tersebut, dalam hal ini penulis ingin meneliti 

komedi televisi “Pesbukers”. Pesbukers merupakan acara komedi yang tayang di 

ANTV setiap hari pukul 17.00-19.50 Acara ini memiliki konsep “sketsa reality” 

yang dipandu oleh host kondang seperti Olga Syahputra, Raffi Ahmad, Jessica 

Iskandar dan host  tamu lainnya, komedi ini juga semakin kompak untuk 

dibawakan. Pesbukers juga sempat menampilkan suguhan baru bagi penontonnya 

salah satunya dengan memasukkan sesi “Rumah Miring”, dimana kemiringan 

tempat komedi berkisar 45 derajat. Hal tersebut dilakukan agar penonton setianya 

semakin setia dengan Pesbukers. Namun acara ini juga kerap menampilkan 

komedi yang mengandung kekerasan baik verbal maupun non verbal.  

Semakin berkembangnya zaman, media literasi juga semakin diperlukan 

akibat bertambah gencarnya terpaan informasi dari berbagai media yang kurang 

diimbangi dengan kecakapan mengkonsumsinya, sehingga dibutuhkan 

pemahaman dalam mengkonsumsi media secara sehat. Media literasi tidak akan 

berjalan tanpa peran kearifan lokal masyarakat, baik secara individu maupun 

kelompok. Peran kearifan lokal masyarakat dapat menyaring, membatasi atau  

penetrasi budaya asing melalui media.  

Media literasi juga dimaknai sebagai proses pembentukan kemampuan 

berpikir kritis konsumen dalam menghadapi dampak negatif media khususnya 

acara televisi yang tayang pada jam keluarga atau prime time dimana biasanya 
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seluruh anggota keluarga menonton televisi bersama-sama. Tak jarang pula pada 

jam tersebut pelajar menggunakan waktunya untuk belajar, namun dengan adanya 

acara yang digemari di televisi mereka meninggalkan tugasnya. Hal tersebutlah 

yang membuat orang tua khususnya ibu rumah tangga semakin resah dengan 

acara pada media televisi. Dalam hal ini peneliti menggunakan informan 

komunitas Sekolah Bunda, dimana komunitas tersebut merupakan sekumpulan 

ibu rumah tangga yang memiliki latar belakang berbeda namun memiliki tujuan 

yang sama salah satunya adalah memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis 

dengan melakukan diskusi kecil bersama. 

Dengan adanya komedi yang mengandung kekerasan memberikan dampak 

secara langsung maupun tidak langsung pada penontonnya terutama anak-anak. 

Pesbukers menampilkan adegan atau kata-kata yang kurang bagus untuk 

dikonsumsi anak-anak. Namun, karena berada di jam keluarga dan dianggap lucu 

oleh anak-anak, Pesbukers pun menjadi tontonan yang segar menurut mereka, 

misalnya pantun-pantun yang mengandung umpatan. Salah satu contohnya adalah 

adegan komedian Sapri saat dibulying dengan ditaburi bedak pada kepalanya. Hal 

itu lah yang kerap ditiru oleh anak-anak untuk bercanda atau berinteraksi dengan 

sebayanya maupun pada orang yang lebih tua.  

Menurut Heru Effendy dalam Industri Pertelevisian Indonesia (2009:76) 

terdapat cara menghindari dampak negatif dari televisi. Pertama, seharusnya 

adanya pendampingan orang tua pada anak saat menonton televisi jika orang tua 

yang memiliki banyak waktu di rumah. Namun jika orangtua bekerja, seharusnya 

tetap ada pengawasan pada orang dewasa yang ada di rumah.  Kedua, membatasi 
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jam menonton televisi, bisa saja tindakan tegas seperti menyimpan televisi dalam 

kamar penting dilakukan. Ketiga, menonton siaran berita pada jam-jam yang telah 

ditentukan. Keempat, berhenti sama sekali menonton televisi, namun ini terdengar 

sangat ekstrim. Media pembelajaran bisa diganti dengan alternatif radio, koran 

nasional pendidikan dan internet. 

Berkaitan dengan posisi audiens, menurut stuart Hall dalam Eriyanto 

(2009:94), posisi pembaca dominan (dominant hegemonic position), pembacaan 

yang dinegosiasi (negotiated code/ position), pembacaan posisi opposisi (opposisi 

code/ position). 

Selain itu untuk referensi dalam menyelesaikan penelitian ini diperlukan 

beberapa data penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan media literasi, 

diantaranya adalah referensi penelitian yang pustaka Digilib UMM yang 

dilakukan oleh  Mawit Noviyanti dengan judul Pemaknaan Penonton Tentang 

Program Acara Talkshow Kick Andy di Metro TV. Studi resepsi pada mahasiswa 

Ilmu Komunikasi UMM angkatan 2007. Dalam penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa Kick Andy mendapatkan respon yang positif dari 

penontonnya sesuai dengan tujuan komunikasi massa yaitu tidak hanya 

menghibur namun juga dapat memberikan inspirasi, informasi dan mempersuasi 

penontonnya dalam hal positif.   

Penelitian tentang kekerasan pada komedi juga pernah dilakukan oleh 

Winarno (2004) yaitu tentang kekerasan verbal (verbal violence) dalam acara 

komedi di televisi yang diangkat dalam jurnal Publica UMM. Dari masa 

penelitian yang dilakukan selama bulan September 2002 diketahui bahwa 
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kekerasan verbal yang muncul dari tayangan komedi di RCTI, SCTV, dan 

Indosiar sebanyak 88 kemunculan. Cara dan jumlah kata-kata yang termasuk 

kekerasan verbal adalah melalui: (1) Asosiasi pada binatang sebanyak 19 kata; (2) 

Umpatan sebanyak 51 kata; (3) Labelisasi/Stigmatisasi sebanyak 5 kata; 

Eufimisme sebanyak 5 kata, dan; (5) Disfemisme sebanyak 8 kata.  

Kekerasan pada tayangan komedi ditelevisi yang dijelaskan pada 

penelitian diatas menunjukan bahwa kekerasan pada tayangan tidak hanya terjadi 

secara nyata (jelas), tapi juga secara simbolik (baik verbal atau nonverbal).  

Penelitian lain yang hampir serupa juga dilakukan oleh Intan 2009 dengan 

judul “Penerimaan Penonton Tentang Komentar Presenter Insert Pagi di TransTV. 

Studi resepsi dilakukan pada warga di kelurahan Cepokomulyo dari RT 09 dan 

RT 10, RW 01 Kabupaten Malang. Penelitian tersebut dibagi menjadi 3 posisi 

penonton menurut study resepsi diantaranya posisi pembaca dominan (dominant 

hegemonic position), posisi pembaca menegosiasi (negotiated code/ position) dan 

posisi pembaca opsisi (opposisi code/ position). Setiap subjek memiliki pendapat 

yang berbeda dan berada pada posisi pembaca yang berbeda pula. Setiap 

perbedaan tersebut memiliki makna tersendiri. 

Sedangkan pada Panel TAM 2013 yang ada pada website Nielsen 

Audience Measurement di Indonesia saat ini mengukur 2.423 rumah tangga yang 

memiliki TV di 10 kota besar yaitu: Jakarta dan sekitarnya (Jabotabek), Surabaya 

dan sekitarnya (Gerbangkertasusila), Bandung, Semarang, Medan, Makassar, 

Yogyakarta dan sekitarnya (DIY Yogya + Sleman & Bantul), Palembang, 

Denpasar dan Banjarmasin. Panel utama ini hanya mengukur kepemirsaan TV 
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terrestrial. Terpisah dari panel utama ini di Jakarta, terdapat 300 panel rumah 

tangga yang berlangganan TV Kabel (Pay TV panel). Nielsen Audience 

Measurement memfokuskan layanan surveynya pada TAM (Survey Kepemirsaan 

Televisi) dan survey-survey lainnya yang berhubungan dengan Televisi. Hal 

tersebut membuktikan bahwa televisi saat ini semakin dibutuhkan oleh manusia 

sesuai dengan penjelasan sebelumnya yang menyebutkan bahwa terdiri dari 

berbagai macam kebutuhan, dengan kata lain penikmat televisi di Indonesia 

sangat banyak. (AGB Nielsen Media Research,2013) 

Kasus tersebut juga membuktikan bahwa saat ini masyarakat Indonesia 

merupakan masyarakat yang mengarah pada budaya populer dimana mereka 

dengan bebas dapat mengakses, mengkonsumsi media salah satunya televisi 

secara bebas. Dengan kebebasan tersebut, semua acara yang ada pada media dapat 

dinikmati dan setiap audience atau penonton memiliki pendapat yang berbeda 

dalam menanggapi suatu pesan yang ada.  

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam buku Industri pertelevisian 

Indonesia (Heru Effendy, 2009:5) merupakan lembaga yang memiliki peran 

sentral dalam membuat perangkat peraturan penyiaran, menetapkan pedoman dan 

mengawasi pelaksanaan tersebut. Aturan itu mencakup isi tayangan, jam promosi 

tayangan, pedoman beriklan di televisi, pembagian kelompok usia, jam 

penayangan dan etika penayangan. Oleh karena itu KPI memiliki beberapa tugas, 

salah satunya adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang 

layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.    
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Ketegasan yang dilakukan oleh KPI terbukti dari salah satu tindakan. 

Melalui website resminya menerangkan bahwa Pesbukers pada tahun 2012 yang 

lalu mendapatkan surat teguran berupa penghentian sementara. Penghentian 

sementara tersebut dilaksanakan selama 7 hari karena terdapat beberapa kekerasan 

pada komedi yang dibawakan baik verbal maupun non verbal seperti slapstick, 

satire dan yang lain-lain. (Komisi Penyiaran Indonesia,2012) 

Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan peristiwa yang terjadi 

pada tahun 2013 dimana Pesbukers mendapatkan penghargaan dari Panasonic 

Gobel Awards 2013 sebagai kategori komedi terfavorit yang ditayangkan di 

ANTV. Hal ini membuktikan bahwa Pesbukers masih digemari oleh khalayak, 

meskipun acara komedi ini kerap menayangkan tontonan kekerasan verbal 

maupun non verbal dan sudah juga mendapatkan peringatan secara langsung dari 

KPI. (Panasonic Gobel Awards, 2013) 

Dengan kasus seperti di atas peneliti tertarik membahas Literasi 

Masyarakat Terhadap Muatan Kekerasan Dalam Tayangan Komedi di Televisi, 

Studi Resepsi Pada Komunitas Sekolah Bunda Terhadap Tayangan Pesbukers 

ANTV. Literasi media yang dilakukan dan dimiliki oleh ibu-ibu ini akan 

mendukung terlaksananya program melek media terhadap tayangan televisi.    
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah keadaan literasi media komunitas Sekolah Bunda terhadap 

muatan kekerasan dalam tayangan komedi Pesbukers di ANTV? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai keadaan 

literasi yang dimiliki atau dilakukan oleh Komunitas Sekolah Bunda 

terhadap tayangan komedi Pesbukers ANTV  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Akademik 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi ilmiah yang 

dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian-penelitian 

selanjutnya terkait dengan media literasi dan tayangan komedi yang 

mengandung kekerasan 

2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa Ilmu 

Komunikasi khususnya dalam mendalami studi komedi yang 

mengandung kekerasan dan berkaitan dengan literasi media 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperbaiki keefektifan 

audience empowerment atau manfaat sosial dan menyadarkan masyarakat 

akan pentingnya suatu literasi terhadap tayangan di media. 


