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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Televisi lahir karena perkembangan teknologi khususnya teknologi 

elektronika. Saat ini televisi mengalami perkembangan yang sangat pesat untuk 

menyampaikan pesan-pesan dan informasi pada masyarakat. Hampir semua orang 

tidak ada yang tidak melihat televisi. Televisi dengan berbagai program acara 

yang ditayangkannya telah mampu menarik minat penonton, dan membuat 

penonton ketagihan untuk selalu menyaksikan acara-acara yang ditayangkan. 

Dengan berbagai program acara yang ditayangkan mulai dari  entertainment, 

berita, iklan, sampai pada sinetron-sinetron dan film-film, televisi telah mampu 

menarik penonton anak-anak, remaja dan orang tua untuk terus menyaksikan 

acara demi acara yang dikemas sedemikian rupa agar  menarik, sehingga 

membuat penonton ketagihan dengan acara yang disajikan.  

Televisi merupakan salah satu media massa yang dapat meyampaikan 

pesan dan informasi kepada masyarakat. Televisi termasuk media massa yang 

paling luas dikonsumsi oleh masyarakat luas dibanding dengan media massa yang 

lain, karena merupakan salah satu media massa yang paling efektif dalam 

menyampaikan pesan. Fungsi dari media massa itu sendiri sama dengan fungsi 

komunikasi massa. Jay Black dan Frederick C. Whitney (dalam Nurudin, 

2007:64) mengatakan bahwa fungsi komunikasi massa adalah sebagai to inform 
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(menginformasikan), to entertain (memberi hiburan), to persuade (membujuk), 

transmission of the culture (transmisi budaya). 

Sejarah perkembangan stasiun televisi di Indonesia sendiri diawali dengan 

berdirinya stasiun televisi nasional Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebagai 

televisi pertama di Indonesia yang pada awalnya bertujuan untuk menyiarkan 

secara langsung  pembukaan Asean Games IV pada 17 Agustus 1962. Sejak saat 

itu mulai bermunculan televisi – televisi swasta yang berkembang pesat di 

Indonesia, dimulai dengan berdirinya RCTI sebagai televisi swasta pertama 

diikuti SCTV, TPI, ANTV, INDOSIAR,  TRANS TV, TRANS 7, Metro TV, 

Global TV, dan tv swasta serta tv - tv lokal lainnya yang juga mulai menjamur di 

berbagai wilayah Indonesia. 

Stasiun televisi melakukan persaingan yang ketat dan melakukan berbagai 

cara untuk bertahan, beragam acara pun dibuat  yang semakin meningkat di antara 

banyaknya televisi swasta di Indonesia membuat stasiun – stasiun tv ini 

menggunakan berbagai macam cara untuk bertahan, beragam acara pun dibuat dan 

disajikan kepada masyarakat menjadikan masyarakat dengan leluasa memilih dan 

menikmati acara yang ditayangkan. Tiap televisi bersaing untuk menarik minat 

penonton, berlomba – lomba untuk mendapatkan penonton setia sebanyak – 

banyaknya. Acara beragampun mulai dikembangkan dalam dunia pertelevisian 

Indonesia demi meningkatkan kepuasan pelanggannya. 

Namun, kebanyakan program acara televisi itu tidak mendidik dan 

berdampak negatif. Sebagai contoh, iklan komersial yang menimbulkan budaya 

konsumtif, sinetron yang mengagungkan kemewahan dan kekerasan secara vulgar 
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sehingga dapat merubah budaya masyarakat sesuai program tersebut, infotainment 

mengabaikan kode etik jurnalistik sehingga terjadi fitnah, reality show yang 

banyak pelecehan, variety show komedi tidak memperhatikan norma-norma 

kesopanan dan kesusilaan juga banyak kekerasan verbal maupun non-verbal yang 

vulgar.  

Pada dasarnya televisi berfungsi sebagai media komunikasi untuk 

medapatkan  informasi, pendidikan dan hiburan, tentu tidak ada permasalahan 

yang kontroversial dengan fungsi tersebut. Barulah pada sisi televisi sebagai 

media bisnis banyak muncul program acara yang mengabaikan isi acara yang 

berdampak negatif. Namun ketika demi bisnis terjadi banyak eksploitasi yang 

berlebihan untuk menarik pengiklan sebanyak-banyaknya tanpa mempersoalkan 

ruang publik. Media televisi adalah media yang menggunakan ruang publik dan 

seharusnya menghormati hak pihak atau individu lain yang juga termasuk di 

wilayah itu.  

Dengan kondisi seperti itu, untuk menarik pemirsa dan para pengiklan 

yang sebanyak-banyaknya, stasiun televisi membuat program acara yang 

mencerminkan masyarakat pada umumnya. Namun uang adalah segalanya, segala 

peraturan dan kode etik penyiaran lebih diabaikan. Akan tetapi peraturan dan kode 

etik dibuat untuk melindungi masyarakat dari program acara yang merugikan 

pemirsa. Akibatnya banyak terjadi kekerasan terjadi pada masyarakat karena 

dampak dari cerminan acara televisi. 

Semakin banyak pemirsa yang menyukai sebuah progam acara televisi, 

semakin gencar stasiun televisi menyiarkan program acara tersebut. Namun  
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landasan peraturan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 

tentang penyiaran diabaikan begitu saja tanpa lagi dijadikan dasar dalam membuat 

program acara.  

Genre komedi saat ini sangat digemari pemirsa televisi pada umumnya. 

Pemirsa membutuhkan sebuah hiburan yang dapat mengobati rasa lelah setelah 

seharian beraktivitas bekerja atau belajar. Oleh sebab itu stasiun televisi membuat 

program acara bergenre komedi variety show komedi situasi untuk menarik 

pemirsa sebanyak-banyaknya. 

Program acara komedi di Indonesia sendiri sudah ada sejak lama, seperti 

yang dulu kita kenal sebuah grup lawak bernama Srimulat yang tampil di RCTI. 

Kemudian program komedi lain yang lebih modern mulai menjamur di berbagai 

stasiun tv di Indonesia hingga sekarang, seperti Suami – Suami Takut Istri, OB, 

Tawa Sutra, Opera Van Java, Stand Up Comedy, dan lain sebagainya. 

Salah satu stasiun televisi yang memproduksi program acara variety show 

komedi adalah Trans TV dengan program acara yang tergolong baru yaitu 

Comedy Project yang mulai hadir 5 september 2011 dengan jadwal tayang senin-

jumat jam 18.15 WIB. Comedy Project adalah sebuah variety show komedi, yang 

menampilkan kolaborasi antara grup lawak CAGUR dengan komedian ternama 

lainnya seperti Soimah, Adul dan Oppie Kumis. Juga menampilkan komedi 

musikal yang dibawakan oleh grup lawak Teamlo dan para bintang tamu yang 

memerankan peran tertentu dalam setiap ceritanya. 

Dibalik acara itu, tidak banyak yang menyadari bahwa tayangan Comedy 

Project mempunyai dampak yang kurang baik bagi pemirsa. Pemirsa hanya 
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menyadari tayangan itu dapat menghibur dan membuat tertawa tanpa mengetahui 

dampak negatifnya. Namun, pihak stasiun televisi dengan gencar menayangkan 

acara itu tanpa memikirkan dampak negatif bagi pemirsanya.   

Unsur kekerasan, pelecehan, dan aroma vulgar sering muncul pada 

program acara Comedy Project mulai dari mendorong, memukul, membentak, 

hingga merayu sambil mencolek atau memegang bagian tubuh perempuan. 

Padahal semua itu melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang 

Penyiaran. Namun itu semua diabaikan begitu saja. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

pelanggaran yang ada pada program acara Comedy Project Trans TV ditinjau dari 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, 

terutama yang dijelaskan pada isi siaran yang dilarang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah: berapa banyak frekuensi kemunculan durasi unsur pelanggaran 

Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 pada acara televisi Comedy 

Project Trans TV episode “Dokter Jantungan”, “Perguruan Si Olin”,  ” Soimah 

Mengundang Boyband Fenomenal Cemas”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa banyak frekuensi 

kemunculan unsur pelanggaran Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 

pada acara televisi Comedy Project Trans TV baik audio maupun visual. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, dapat diungkapkan bahwa 

penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi 

mahasiswa jurusan ilmu komunikasi khususnya konsentrasi Audio Visual dalam 

memahami dan menjelaskan pelangaran isi siaran suatu program acara di televisi  

berdasar Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi dunia 

pertelevisian Indonesia dalam membuat program acara yang berkualitas 

khususnya di bidang hiburan. Juga sebagai masukan kepada produser maupun 

seluruh kru acara televisi untuk membuat acara televisi yang berlandaskan 

Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 agar masyarakat tidak teracuni 

dengan program acara yang berdampak negatif. 
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E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Komunikasi Massa 

Komunikasi tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia. Setiap 

bidang dari kehidupan manusia dilakukan dengan komunikasi, baik verbal 

ataupun non-verbal untuk menyampaikan pesan ataupun mendapatkan pesan. 

Begitu juga dengan komunikasi massa mempunyai peranan penting dalam 

kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan informasi.  

Dalam komunikasi massa, ada banyak bentuk media yang bisa disebut 

media massa salah satunya televisi. (Wawan Kuswandi, 1996:16) komunikasi 

massa adalah berkomunikasi dengan massa (audiens atau khalayak sasaran). 

Massa disini dimaksudkan sebagai para penerima pesan (komunikan) yang 

memiliki status sosial dan ekonomi yang hiterogen satu sama lainnya. Pada 

umumnya, proses komunikasi massa tidak menghasilkan “feed back” (umpan 

balik) yang langsung, tetapi tertunda dengan waktu yang relatif. 

Ada satu definisi komunikasi massa yang dikemukakan Michael W. 

Gamble dan Teri Kwal Gamble (1986) akan semakin memperjelas apa itu 

komunikasi massa jika mencakup hal-hal sebagai berikut: (dalam Nurudin, 

2007:8) 

1. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern 

untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada khalayak 

yang luas dan tersebar. Pesan itu disebarkan melalui media modern pula 

antara lain surat kabar, majalah, televisi, film, atau gabungan diantara 

media tersebut. 
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2. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-

pesannya bermaksud mencoba berbagi pengertian dengan jutaan orang 

yang tidak saling kenalatau mengetahui satu sama lain. Anonimitas 

audience dalam komunikasi massa inilah yang membedakan pula dengan 

jenis komunikasi yang lain. Bahkan pengirim dan penerima pesantidak 

salingt mengenal satu sama lain. 

3. Pesan adalah milik publik. Artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan dan 

diterima oleh banyak orang. Karena itu, diartikan milik publik. 

4. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya adalah organisai formal 

seperti jaringan, ikatan, atau perkumpulan. Dengan kata lain, 

komunikatornya tidak berasal dari seseorang, tetapi lembaga. Lembaga ini 

pun biasanya berorientasi pada keuntungan, bukan organisai suka rela atau 

nirlaba. 

5. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penapis informasi). Artinya, 

pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh sejumlah 

individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat media massa. Ini 

berbeda dengan komunikasi antarpribadi, kelompok atau publik dimana 

yang mengontrol bukan sejumlah individu. Beberapa individu dalam 

komunikasi massa itu ikut berperan dalam membatasi, memperluar pesan 

yang disiarkan. Contohnya adalah seorang reporter, editor film, penjaga 

rubrik, dan lembaga sensor lain dalam media itu bisa berfungsi sebagai 

gatekeeper. 
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6. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. Kalau dalam jenis 

komunikasi yang lain, umpan balik bisa bersifat langsung. Misalnya, dalam 

komunikasi antar persona. Dalam kunikasi ini umpan balik langsung 

dilakukan, tetapi komunikasi yang dilakukan lewat surat tidak bisa 

langsung dilakukan alias tertunda (delayed). 

Ada beberapa unsur dalam komunikasi massa (dalam Wiryanto, 2000: 3), 

anatara lain : 

1. Unsur Sumber atau Komunikator 

Sumber utama dalam komunikasi massa adalah lembaga, organisasi 

atau orang yang bekerja dengan fasilitas lembaga atau organisasi. Yang 

dimaksud dengan lembaga atau organisasi adalah perusahaan surat kabar, 

stasiun radio atau televisi, studio film, penerbit buku, atau majalah. 

2. Unsur Pesan 

Pesan – pesan dalam komunikasi massa haruslah dapat diproduksi 

dalam jumlah yang sangat besar dan dapat menjangkau audiens yang 

sangat banyak jumlahnya. 

3. Unsur Saluran atau Media 

Unsur ini menyangkut semua peralatan mekanik yang digunakan untuk 

menyebarluaskan pesan – pesan komunikasi massa.Tanpa saluran ini 

pesan – pesan tidak dapat menyebar secara cepat, luas dan simultan. Media 

yang dimaksud adalah surat kabar, majalah, radio, film, televisi, dan 

internet. 
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4. Unsur Penerima 

Unsur ini menyangkut sasaran – sasaran komunikasi massa, seperti 

perorangan – perorangan yang membaca surat kabar, yang membuka 

halaman – halaman majalah, yang sedang mendengarkan berita radio, yang 

sedang menikmati film bioskop atau film televisi, dan yang sedang 

menggunakan internet disebut sebagai perorangan – perorangan dalam 

mass audience. 

5. Unsur Efek 

Efek adalah perubahan – perubahan yang terjadi di dalam diri audiens 

sebagai akibat terpaan pesan – pesan media. 

 

E.2 Fungsi Komunikasi Massa 

Perkembangan masyarakat yang dipacu oleh kemajuan teknologi 

komunikasi yang semakin canggih menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap 

kemekaran media massa. Tetapi di pihak lain secara timbal balik ini 

menimbulkan dampak yang teramat kuat pula terhadap masyarakat. Adapun 

fungsi komunikasi massa (dalam Burhan Bungin, 2007: 79-81) : 

1. Fungsi Pengawasan 

Media massa merupakan sebuah medium dimana dapat digunakan 

untuk pengawasan terhadap aktivitas masyarakat pada umumnya. 

Fungsi pengawasan ini bisa berupa peringatan dan kontrol sosial 

maupun kegiatan persuasif. Pengawasan dan kontrol sosial dapat 
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dilakukan untuk aktivitas preventif untuk mencengah terjadinya hal-hal 

yang tidak diinginkan. 

2. Fungsi Social Learning 

Fungsi utama dari komunikasi massa melalui media massa adalah 

melakukan guiding dan pendididkan sosial kepada seluruh masyarakat. 

Media massa bertugas untuk memberikan pencerahan-pencerahan 

kepada masyarakat dimana komunikasi massa itu berlangsung. 

Komunikasi massa dimaksudkan agar proses pencerahan itu 

berlangsung efektif dan efesien dan menyebar secara bersamaan 

dimasyarakat secara luas. 

3. Fungsi Penyampaian Informasi 

Komunikasi massa yang mengandalkan media massa, memiliki fungsi 

utama, yaitu menjadi proses penyampaian informasi kepada 

masyarakat luas. Komunikasi massa memungkinkan informasi dari 

intitusi publik tersampaikan kepada masyarakat secara luas dalam 

waktu cepat sehingga fungsi informatif tercapai.  

4. Fungsi Transformasi Budaya 

Fungsi informatif adalah fungsi-fungsi yang bersifat statis, namun 

fungsi-fungsi laen yang lebih dinamis adalah fungsi transformasi 

budaya. Komunikasi massa sebagaimana sifat-sifat budaya massa, 

maka yang terpenting adalah komunikasi massa menjadi proses 

transformasi budaya yang dilakukan bersama-sama oleh semua 
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komponen komunikasi massa, terutama yang didukung oleh media 

massa. 

5. Hiburan  

Fungsi lain dari komunikasi adalah hiburan, bahwa seirama dengan 

fungsi-fungsi lain, komunikasi massa juga digunakan sebagai medium 

hiburan, terutama karena komunikasi massa menggunakan media 

massa, jadi fungsi-fungsi hiburan yang ada pada media massa juga 

merupakan bagian dari fungsi komunikasi massa.  

Menurut Ahli, ada beberapa fungsi dari komunikasi massa itu sendiri 

adalah : 

1. Menurut, Jay Black dan Frederick C. Whitney (1988) antara lain: (1) to 

inform (menginformasikan), (2) to entertain (memberikan hiburan), (3) 

to persuade (membujuk), (4) transmition of the culture (tranmisi 

budaya). 

2. Menurut, John Vivian dalam bukunya The Media Of Mass 

Comuinication (1991) disebutkan; (1) providing information, (2) 

providing enterinment, (3) helping to persuade, dan (4) contributing to 

social cohesion (mendorong kohesi sosial). 

3. Menurut, Harold D. Lasswell yakni, surveillance of the environment 

(fungsi pengawasan), Correlation of the part of society in responding 

to the environment (fungsi korelasi), transmission of the social 

heritage from one generation to the next (fungsi pewarisan sosial). 
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4. Menurut, Charles Robert Wright (1998) fungsi komunikasi massa 

sama dengan pendapat yang dikemukan oleh Harold D. Laswell, 

namun dia menambahkan fungsi lain yaitu fungsi entertainment 

(hiburan). 

5. Menurut Alexis S. Tan : Memberi informasi, mendidik, mempersuasi, 

serta menyenangkan dan memuaskan kebutuhan komunikan (Nurudin, 

2007: 64).  

Dari fungsi-fungsi komunikasi massa diatas, perkembangan teknologi 

komunikasi massa memang sangatlah penting untuk mendapatkan informasi-

informasi manusia sebagai makhluk sosial. Namun media massa mempunyai 

imbal balik dampak yang sangat kuat terlepas dampak positit maupun negatif. 

 

E.3 Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa 

 Begitu banyak jenis media komunikasi massa mulai dari  surat kabar, 

majalah, buku, radio, film, televisi dan lain sebagainya. Diantara jenis media 

komunikasi massa tersebut yang paling efektif adalah televisi. (J.B Wahyudi, 

1986: 49) Televisi berasal dari dua kata yang berbeda asalnya, yaitu tele 

(bahasa Yunanni) yang berarti jauh, dan visi (videre – bahasa Latin) berarti 

penglihatan. Dengan demikian televisi yang dalam bahasa inggrisnya television 

diartikan dengan melihat jauh. Melihat jauh disini diartikan dengan, gambar 

dan ssuara yang diproduksi disuatu tempat (studio televisi) dapat dilihat dari 

tempat “lain” melalui sebuah perangkat penerima. 
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 Prinsip televisi ditemukan oleh Paul Nipkow dari jerman pada tahun1884, 

namun baru tahun 1928 Vlandimir Zworkyn (Amerika Serikat) menemukan 

tabung kamera atau iconoscope yang bisa menangkap dan mengirim gambar 

dari bentuk gambar optis kedalam sinyal elektronis untuk selanjutnya diperkuat 

dan ditompangkan kedalam gelombang radio. Zworkyn dengan bantuan Philo 

Farnsworth berhasil menciptakan pesaawat televisi pertama yang dipertunjukan 

kepada umum pada pertemuan World’s Fair pada tahun 1939. Perang dunia ke-

2 sempat menghentikan perkembangan televisi. Namun setelah perang usai, 

teknologi baru yang telah disempurnakan selama perang, berhasil mendorong 

kemajuan televisi. Kamera televisi baru tidak lagi membutuhkan banyak 

cahaya sehingga para pengisi acara di studio tidak lagi kepanasan. Selain itu, 

layar televisi sudah menjadi lebih besar terdapat lebih banyak program yang 

tersedia dan sejumlah stasiun televisi lokal mulai membentuk jaringan. Masa 

depan televisi mulai terlihat menjanjikan.   

 Televisi  sebagai salah satu bentuk media massa memiliki ciri dan sifat 

yang berbeda dengan media massa lainnya, bahkan antara sesama media 

penyiaran, misal radio dan televisi, terdapat berbagai perbedaan sifat. Media 

massa televisi meskipun sama dengan radio dan film sebagai media massa 

elektronik, tetapi mempunyai mempunyai ciri dan sifat yang berbeda, terlebih 

lagi dengan media massa cetak seperti surat kabar dan majalah. Media dapat 

dibaca kapan saja tetapi televisi dan radio hanya dapat dilihat sekilas dan 

tiddak dapat diulang. (Morissan, 2009: 6). 
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 Media massa televisi tidak bisa dipungkiri mempunyai keunggulan dalam 

menyampaikan pesan ke publik. (dalam Wawan Kuswandi, 1996: 8) Menurut 

Skomis dalm bukunya “Television and Society: An Incuest and Agenda” 

(1965), dibandingkan dengan media massa lainnya (radio, surat kabar, majalah, 

buku, dan sebagainya), televisi tampaknya mempunyai sifat yang istimewa. . 

Televisi merupakan gabungan dari media dengar dan gambar yang bisa bersifat 

politis, bisa juga bersifat informatif, hiburan dan pendidikan, atau bahkan 

gabungan gabungan dari ketiga unsur tersebut. Tv menciptakan suasana 

tertentu, yaitu para pemirsanya dapat melihat dengan duduk santai tanpa 

kesengajaan untuk menyaksikannya. Penyampaian pesan seolah-olah langsung 

antara komunikator dan komunikan. Informasi yang disampaikan oleh televisi, 

akan mudah dimengerti karena jelas terdengar secara audio dan terlihat secara 

visual 

 Televisi sebagai komunikasi massa dapat dijelaskan (dalam Wawan 

Kuswandi, Komunikasi Massa: 1996: 16) Komunikasi massa media televisi 

ialah proses komunikasi antara komunikator dengan komunikan (massa) 

melalui sebuah sarana, yaitu televisi. Komunikasi massa media televisi bersifat 

periodik. Dalam komunikasi massa media tersebut, lembaga penyelenggara 

komunikasi bukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang 

dengan organisasi yang kompleks serta pembiayaan yang besar. Karena media 

televisi bersifat “transitory” (hanya meneruskan) maka pesan-pesan yang 

disampaikan melalui media massa tersebut, hanya dapat didengar dan dilihat 

secara sekilas. Pesan-pesan di televisi bukan hanya didengar, tetapi juga dapat 
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dilihat dalam gambar yang bergerak (audio visual). (JB. Wahyudi, Komunikasi 

Jurnalistik).   

 Memasukkan paradigma Lasswell dalam komunikasi massa media televisi, 

secara tegas memperlihatkan bahwa dalam setiap pesan yang disampaikan 

televisi, tentu saja mempunyai tujuan khalayak sasaran serta akan 

mengakibatkan umpan balik, baik secara langsung maupun tidak langsung.  

 Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi media komunikasi televisi daopat 

mempengaruhi perubahan dalam kehidupan manusia. Masyarakat harus bisa 

menerima konsekuensi atas kebutuhannya untuk mendapatkan informasi atau 

hanya untuk mencari hiburan setelah beraktivitas sehari-hari. Namun perlu 

diperketat untuk isi pesan yang disampaikan melalui pihak yang berwenang 

agar tidak terjadi perubahan yang negatif pada pemirsa. 

E.4 Penyiaran Sebagai Komunikasi Massa 

 Perkembangan teknologi komunikasi telah melahirkan masyarakat yang 

makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk 

mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat 

dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh 

karena itu, penyiaran media massa mempunyai peranan penting untuk 

mendapatkan informasi. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 

Tentang Penyiaran pada Bab 1 Pasal 1 poin 2 yang dimaksud penyiaran adalah 
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kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana 

transmisi di darat, dilaut atau diantariksa dengan menggunakan spektrum 

frekuensi radio melalui udara, kabel, dan /atau media lainnya untuk dapat 

diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat 

penerima siaran.  

Dan pada Bab 1 Pasal 1 poin 4 dijelaskan penyiaran televisi adalah media 

komunikasi massa dengar dan pandang, yang menyalurkan gagasan dan 

informasi dalam bentuk suara atau gambar secara umum, baik terbuka maupun 

tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. 

 Perkembangan siaran telelevisi diawali munculnya penemuan Paul 

Nipkow. Pada tahun 1883, pada saat Telegraph dan Telephone, mulai 

dipergunakan orang dengan prinsip kata-kata diubah menjadi signal dan 

selanjutnya signal diubah lagi menjadi kata-kata melalui kabel secara elektris, 

maka pada saat itu Paul Nipkow, seorang mahasiswa jerman di Berlin 

menemukan prinsip gambar kecil yang dibentuk oleh elemen-elemen secara 

teratur. Pada tahun 1884 Paul Nipkow menyempurnakan alat penemuanya 

didalam bentuk lingkaran nipkow atau jantra nipkow dan kemudian para ahli 

mengembangkan alat tersebut sehingga menghasilkan siaran televisi (J.B. 

Wahyudi, 1986: 58). 

Sejarah penggunaan frekuensi Siaran TV di Indonesia dimulai dengan 

penggunaan saluran VHF oleh TVRI pada tahun 1962. Sejaksaat itu sampai 

sekitar tahun 1990-an, TVRI menjadi sebagai satu-satunya penyelenggara 
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Siaran TV di Indonesia dengan jangkauanwilayah siaran hampir mencapai 80% 

wilayah Indonesia. Terdapatsekitar 400 pemancar TVRI di seluruh wilayah 

Indonesia yang menggunakan frekuensi VHF Sehingga penggunaan kanal VHF 

relatifcukup padat di Indonesia.Sejak tahun 1987, TVRI mulai berencana untuk 

beralih ke saluranUHF. Asumsi yang digunakan TVRI saat itu adalah 

dibutuhkan satu sampai dengan dua saluran UHF untuk menyediakan layanan 

sejumlah program nasional di seluruh wilayah Indonesia tersebut.  

Dimulai tahun 1990-an, secara perlahan Pemerintah Departemen 

Penerangan memberikan izin penyelenggaraan kepada penyelenggara TV 

Swasta. Pada saat itu Direktorat Jenderal Radio, TV dan Film-Departemen 

Penerangan (Ditjen RTF-Deppen)bekerjasama dengan JICA (Japan Indonesia 

Cooperation Agency) membuat Master Plan Frekuensi TV UHF untuk 7 

program nasional (5 program TV swasta nasional dan 2 programa TVRI).  

 Dalam penyiaran media massa radio ataupun televisi biasanya terdiri dari 

beberapa orang-orang atau tim. Mulai dari orang-orang  administrasi, orang-

orang teknis dan orang-orang penyiaran. Pada dasarnya dalam sebuah 

penyiaran agar pesan dapat tersampaikan  ke pemirsa terdapat tiga unsur utama 

yaitu studio televisi, transmisi, dan pesawat televisi.  
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Siaran televisi dapat terlaksana untuk menyampaikan pesan dengan proses 

seperti pada gambar dibawah ini:  

 

 

 

TELEVISI 

MEDIUM 

 

 Bertindak sebagai Komunikator dan sekaligus sebagai Sumber Informasi 

adalah pihak penyelenggara Siaran. Idea/Isi Pesan komunikator diproduksi 

dengan dan disiarkan melalui Stasiun Televisi (studio dan transmisi) dan 

selanjutnya isi pesan (hasil produksi) dapat dilihat oleh Komunikan melalui 

Pesawat Televisi (receiver). Isi Pesan itu bertujuan untuk mengubah sikap dan 

perilaku atau mempengaruhi komunikan. (J.B Wahyudi, 1986: 47). 

 Penyiaran pada dasarnya merupakan kemajuan teknologi yang dihasilkan 

manusia pada saat kurang efektifnya menciptakan atau menerima pesan 

terutama ke orang banyak sekaligus (massa) untuk berkomunikasi. Dalam teori 

media dan masyarakat massa Barran & Davis (2000) misalnya dikatakan 

bahwa media memililki sejumlah asumsi untuk membentuk masyarakat, yakni: 

1. Media massa (tak terkecuali penyiaran) memiliki efek yang berbahaya 

sekaligus menular bagi masyarakat. Untuk meminimalisir efek ini di Eropa 

pada masa 1920-an, penyiaran dikendalikan oleh pemerintah, walaupun 
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ternyata kebijakan ini justru berdampak buruk di Jerman dengan 

digunakannya penyiaran untuk propaganda Nazi. 

2. Media masssa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pola pikir rata-rata 

audiennya. Bahkan pada asumsi berikutnya dalam teori ini dikatakan 

bahwa ketika pola pikir seseorang sudah terpengaruh oleh media, maka 

semakin lama pengaruh tersebut semakin besar. 

3. Rata-rata orang yang terpengaruh oleh media, dikarenakan mereka 

mengalami keterputusan dengan institusi sosial yang sebelumnya justru 

melindungi dari efek negatif media. Relevan dengan hal tersebut John 

Dewey, seorang pemikir pendidikan, misalnya pernah berkata bahwa efek 

negatif media dapat disaring melalui pendidikan. (Muhammad Mufid, 

2005:19). 

E.5 Jenis-Jenis Program Siaran 

 Televisi merupakan media massa yang paling banyak dikonsumsi oleh 

masyarakat saat ini. Begitu banyak dan beragam jenis program acara televisi 

yang disajikan tiap harinya. Variari program acara di televisi dibuat semenarik 

mungkin untuk menaarik audien. Dari berbagai jenis program tersebut dapat 

dikelompokan menjadi dua bagian besar antara lain: 

1. Program Informasi 

Program informasi adalah segala jenis siaran yang bertujuan untuk 

memberikan tambahan pengetahuan(informasi) kepada khalayak 
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audien. Program informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar, 

yaitu: 

a. Berita Keras. Berita keras atau hard news adalah segala informasi 

penting dan/atau menarik yang harus segera disiarkan oleh media 

penyiarankarena sifatnya yang harus segera ditanyangkan agar dapat 

diketahui khalayak audien secepatnya. Berita keras dapat dibagi 

kedalam beberapa bentuk, yaitu; (1) Straight News. Straight news 

berarti berita “langsung” (straight), maksudnya suatu berita yang 

singkat (tidak detail) dengan hanya menyajikan informasi terpenting 

saja yang mencakup 5W+1H (who, what, where, when, why, dan how) 

terhadap suatu peristiwa yang diberitakan. (2) Feature. Feature 

adalah berita ringan namun menarik. Pengertian “menarik” disini 

adalah informasi yang lucu, unik, aneh, menimbulkan kekaguman, dan 

sebagainya. (3) Infotainment. Infotainment adalah berita yang 

menyajikan informasi mengenai kehidupan orang-orang yang dikenal 

masyarakat (celebrity), dan karena sebagian besar mereka bekerja 

pada industri hiburan,seperti pemain film/sinetron, penyanyi dan 

sebagainya. 

b. Berita Lunak. berita lunak atau soft news adalah segala informasi 

yang penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam 

(indepth) namun tidak bersifat harus segera ditanyangkan. Berita 

lunak dapat dibagi kedalam beberapa bentuk, yaitu; (1) Current 

Affair. Current affair adalah program yang menyajikan informasi 
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yang terkait dengan suatu berita penting yang muncul sebelumnya 

namun dibuat secara lengkap dan mendalam. (2) Magazine. Magazine 

adalah program yang menampilkan informasi ringan namun 

mendalam atau dengan kata lain magazine  adalah feature dengan 

durasi yang lebih panjang. (3) Dokumenter. Dokumenter adalah 

program informasi yang bertujuan untuk pembelajaran dan pendidikan 

namun disajikan dengan menarik. (4) Talk Show. Program talk show  

atau perbincangan adalah program yang menampilkan satu atau 

beberapa orang untuk bahas suatu topik tertentu yang dipandu oleh 

seorang pembawa acara (host). 

2. Program Hiburan 

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk 

menghibur audien dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan 

permaianan.Program yang termasuk dalam kategori hiburan adalah: 

a. Drama. Program drama adalah pertunjukan (show) yang menyajikan 

cerita mengenai kehidupan atau karakter seorang atau beberapa orang 

(tokoh) yang diperankan oleh pemain (artis) yang melibatkan konflik 

dan emosi. Program televisi yang termasuk dalam program drama 

adalah: (1) Sinetron. Sinetron merupakan drama yang menyajikan 

cerita dari berbagai tokoh secara bersamaan. Masing-masing tokoh 

memiliki alur cerita mereka sendiri-sendiri tanpa harus dirangkum 

menjasi suatu kesimpulan. Akhir cerita sinetron cenderung selalu 
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terbuka dan sering kali tanpa penyelesaian (open-ended). (2) Film. 

Film disini adalah film layar lebar yang dibuat oleh perusahaan-

perusahaan film. Karena tujuan pembuatannya untuk layar lebar 

(theater), maka biasanya film baru bisa ditayangkan di televisi setelah 

terlebih dahulu dipertunjukan di bioskop atau bahkan setelah film itu 

didistribusikan atau dipasarkan dalam bentuk VCD atau DVD. 

b. Permainan. Permainan atau game show merupakan suatu bentuk 

program yang melibatkan sejumlah orang baik secara individu 

maupun kelompok (tim) yang saling bersaing untuk mendapatkan 

sesuatu. Menjawab pertanyaan dan/atau memenangkan suatu bentuk 

permnainan. Progam ini pun dapat dirancang dengan melibatkan 

audien. Program permainan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: (1) 

Quiz Show. Ini merupakan bentuk program permainan yang paling 

sederhana dimana sejumlah peserta saling besaing untuk menjawab 

sejumlah pertanyaan. Quiz merupakan permainan yang menekankan 

pada kemampuan intelektual. (2) Ketangkasan. Peserta dalam 

permainan ini harus menunjukan kemampuan fisik atau 

ketangkasannya untuk melewati suatu halangan atau rintangan atau 

melalkukan suatu permainan yang membutuhkan perhitungan dan 

strategi. (3) Reality Show. Sesuai dengan namanya, maka program ini 

mencoba menyajikan suatu situasi seperti konflik, persaingan, atau 

hubungan berdasarkan realitas yang sebenarnya. 



24 

 

c. Musik. Program musik dapat ditampilkan dalam dua format, yaitu 

video klip atau konser.Program musik berupa konser dapat dilakukan 

di lapangan (outdoor) ataupun didalam studio (indoor). Program 

musik saat ini sangat ditentukan dengan kemampuan artis untuk 

menarik audien. 

d. Pertunjukan. Pertunjukan adalah program yang menampilkan 

kemampuan (performance) seseorang atau beberapa orang pada suatu 

lokasi baik di studio maupun diluar studio, di dalam ruangan (indoor) 

ataupun di luar ruangan (outdoor). (Morissan, 2009: 208-219) 

E.6 Audien Penyiaran 

Berbagai jenis program acara di televisi bermunculan setiap harinya mulai 

dari program informasi atau pun hiburan. Program acara televisi dibuat 

berdasarkan audien. Audien dijadikan sebagai dasar pembutan program acara 

seberapa kekuatan atau kelemahan suatu program acara. Menurut Hiebert dan 

kawan-kawan audience dalam komunikasi massa setidaknya mempunyai lima 

karakteristik sebagai berikut. 

1. Audience cenderung berisi individu-individu yang condong untuk 

berbagi pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial diantara 

mereka.  
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2. Audience cenderung besar. Besar disini berarti tersebar keberbagai 

wilayah jangkauan sasaran komunikasi massa. Meskipun begitu, 

ukuran luas ini sifatnya juga bisa relatif.  

3. Audience cenderung heterogen. Mereka berasal dari berbagai lapisan 

dan kategori sosial.  

4. Audien cenderung anonim, yakni tidak mengenal satu sama 

lain.bagaimana mungkin audience bisa mengenal khalayak televisi 

yang jumlahnya jutaa?tidal mengenal tersebut tidak ditekankan satu 

kasus per kasus, tetapi meliputi semua audience. 

5. Audience secara fisik dipisahkan dari komunikator. (Nurudin, 2007: 

105-106). 

Dengan demikian, dalam membuat suatu program acara khususnya televisi 

perlu diperhatikan karakteristik audien. Dalam membuat program acara perlu 

menentukan segmentasi audien agar program berhasil. Segmentasi diperlukan 

agar dalam membuat program acara stasiun televisi dapat melayani audien 

dengan baik, memuaskan kebutuhan dan keinginan audien secara efektif. 

Namun, tidak asal membuat sebuah program acara diperlukan pembagian 

segmentasi agar program sesuai sasaran dan tidak berdampak negatif.  

Oleh karena itu, diperkukan teknik-teknik riset untuk mengetahui 

keinginan-keinginan audien. Sangat penting untuk memahami kelompok-
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kelompok audien yang ada ditengah masyarakat. Dasar-dasar dalam melakukan 

segmentasi audien yaitu: (dalam Morrisan, 2009:167). 

1. Segmentasi Demografis 

Segmentasi audien berdasarkan demografi pada dasarnya adalah 

segmentasi yang didasarkan pada peta kependudukan, misalnya: usia, jenis 

kelamin, besarnya anggota keluarga, pendidikan tertinggi yang dicapai, 

jenis perkerjaan konsumen, tingkat penghasilan, agama, suku, dan 

sebagainya. Semua itu disebut dengan variabel-variabel demografi. Data 

demografi dibutuhkan antara lain untuk mengantisipasi perubahan-

perubahan audien menyangkut bagaimana media penyiaran menilai potensi 

audien yang tersedia setiap area geografi yang dapat dijangkau. 

2. Segmentasi Geografis 

Segmentasi ini membagi khalayak audien berdasarkan jangkauan geografis. 

Pasar audien dibagi-bagi kebeberapa unit geografis yang berbeda yang 

mencakup suatu wilayah negara, provinsi kabupaten, kota hingga ke 

lingkungan perumahan. 

3. Segmentasi Geodemografis 

Ini merupakan gabungan dari segmentasi geografis dengan segmentasi 

demografis. Para penganut konsep ini percaya bahwa mereka yang 

menempati geografis yang sama cenderung memiliki karakter-karakter 

demografis yang sama pula, namun wilayah tempat tinggal mereka harus 
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sesempitkan mungkin, misalknya kawasan-kawasan pemukinan atau 

kelurahan dikota-kota besar. Contoh, orang-orang yang sama-sama tinggal 

didaerah elit di suatu kota cenderung untuk mememiliki karakteristik yang 

sama. Dengan kalimat lain, mereka yang tinggal di daerah elit memiliki 

karakter yang berbeda dengan mereka yang bertempat tinggal di kawasan 

perkampungan. 

4. Segmentasi Psikografis 

Psikografis adalah segmentasi berdasarkan gaya hidup dan kepribadian 

manusia. Gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang, dan ahkirnya 

menentukan pilihan-pilihan konsumsi seseorang. Misalnya, seorang wanita 

karir dan seorang wanita ibu rumah tangga tentu saja memiliki gaya hidup 

yang berbeda yang memepengaruhi bagaimana mereka membelanjakan 

uang mereka dan mempengaruhi kebutuhan mereka terhadap jenis program 

penyiaran. 

E.7 Undang-Undang Penyiaran 

  Begitu banyak jenis program penyiaran acara di televisi saat ini, mulai dari 

program informasi sampai program hiburan semua itu untuk memenuhi kebutuhan 

pemirsa. Segala bentuk dasar penyiaran sudah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Sitem penyiaran nasional didasarkan 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya asas, tujuan, 

fungsi dan arah penyiaran nasional untuk mewujudkan cita-cita nasional.         
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 Dalam Bab II Pasal 4  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang 

Penyiaran dijelaskan bahwa; ayat (1) Penyiaran sebagai komunikasi massa 

mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendididkan, hiburan yang sehat, 

kontrol dan perekat sosial. Ayat (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan 

kebudayaan. 

 Saat ini berbagai macam jenis program siaran di produksi stasiun televisi. Isi  

siaran pun sungguh bervariasi untuk menarik audien dan tidak jauh juga para 

pemasang iklan. Namun, dengan begitu banyaknya program acara tidak banyak 

yang menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 

sebagai dasar pembuatan sebuah program siaran. 

 Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Bab IV 

Pelaksaan Siaran bagian pertama Isi Siaran Pasal 36  diwajibkan, yakni ayat:  

(1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat 

untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, 

menjaga kesatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama. 

(2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga 

Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-

kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam 

negeri. 
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(3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada 

khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara 

pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau 

menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran. 

(4) Isi siaran wajib dijaga netralisasinya dan tidak boleh mengutamakan 

kepentingan golongan tertentu. 

 Dan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Bab 

IV Pelaksaan Siaran bagian pertama Isi Siaran Pasal 36 ditulis dengan jelas bahwa 

isi siaran dilarang, yakni ayat: 

(5) Isi siaran dilarang: 

a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; 

b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika 

dan obat terlarang; atau 

c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan. 

(6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau 

mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau, merusak 

hubungan internasional. 
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E.8 Teori Tanggungjawab Sosial 

 Teori ini berkembang di Amerika Serikat pada abad ke 20. Teori ini terbentuk 

dari tulisan W.E Hocking, Komisi kebebasan pers, para pelaksana media, dan 

kode-kode etik media massa. Asumsi dari teori ini adalah bahwa kebebasan harus 

disertaitanggung jawab yang sepadan. Pendorong utamanya adalah tumbuhnya 

kesadaran bahwa dalam hal-hal tertentu yang penting, pasar bebas telah gagal 

untuk memenuhi janji akan kebebasan pers dan untuk menyampaikan maslahat 

yang diharapkan bagi masyarakat. 

 Dari asumsi diatas, dapat dilihat bahwa teori tanggung jawab sosial harus 

berusaha mengawinkan tiga prinsip, yaitu kebebasan dan pilihan individual, 

prinsip kebebasan media, dan prinsip kewajiban media terhadap masyarakat. Teori 

ini dapat diterapkan secara luas, karena ia meliputi beberapa jenis media cetak 

privat dan lembaga siaran publik, yang dapat dipertanggungjawabkan melalui 

berbagai bentuk prosedur demokratis pada masyarakat. 

 Adapun prinsip utama teori tanggungjawab social adalah sebagai berikut: 

(Denis McQuail, 1994:117) 

1. Media seyogyanya menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada 

masyarakat. 

2. Kewajiban tersebut terutama dipenuhi dengan mengungkapkan standart 

yang tinggi atau professional tentang keinformasian, kebenaran, 

ketepatan, obyektifitas dan keseimbangan. 
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3. Dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut, media seyogyanya 

dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada. 

4. Media seyogyanya menghindari segala sesuatu yang mungkin 

menimbulkan kejahatan, kerusakan atau ketertiban umum atau penghinaan 

terhadap minoritas, etnik atau agama. 

5. Media secara keseluruhan hendaknya bersifat pluralis dan mencerminkan 

kebinekaan masyarakatnya, dengan memberikan kesempatan yang sama 

untuk mengungkapkan berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab. 

6. Masyarakat dan publik, berdasarkan prinsip yang disebut pertama, 

memiliki hak untuk mengharapkan standar prestasi yang tinggi dan 

intervensi dapat dibenarkan untuk mengamankan kepentingan umum. 

7. Wartawan dan media professional seyogyanya bertanggungjawab 

terhadap masyarakat dan juga kepada perusahaan serta pasar. 

F.  Metode Penelitian 

 Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

analisis isi yang bersifat kuantitatif. Analisis isi dapat digunakan untuk 

menganalisis semua bentuk isi komunikasi. Analisis isi (content analysis) 

adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu 

informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah 

Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat 

lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi (Sofa, 
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2008). Barelson (1952:18) menyebutkan bahwa Analisis Isi adalah suatu teknik 

penelitian yang dilakukan secara objektif, sistematis dan deskripsi kuantitatif 

dari isi komunikasi yang tampak (manifest) (Eriyanto, 2011:15)  

 Dalam penelitian dengan menggunakan metode analisis isi juga diperlukan 

beberapa prosedur dasar dalam membuat rancangan penelitian. Berikut adalah 

prosedur dasar pembuatan rancangan penelitian dan pelaksanaan studi analisis 

isi yang terdiri atas 6 tahapan langkah, yaitu:  

1. Merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesisnya 

2. Melakukan sampling terhadap sumber – sumber data yang telah dipilih 

3. Pembuatan kategori yang dipergunakan dalam analisis 

4. Pendataan suatu sample dokumen yang telah dipilih dan melakukan 

pengkodean 

5. Pembuatan skala dan item berdasarkan kriteria tertentu untuk 

pengumpulan data 

6. Interpretasi/penafsiran data yang diperoleh. (Sofa, 2008). 

 Metode deskriptif dapat diartikan melukiskan variabel demi variabel, satu 

demi satu (Jalaludin, 2005:22). Analisis isi kuantitatif dapat didefinisikan 

sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui 

gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi (Eriyanto. 2011:15). 
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F.1 Ruang Lingkup Penelitian  

 Ruang lingkup penelitian ini adalah program acara variety show Comedy 

Project di Trans TV Episode “Dokter Jantungan”, “Perguruan Si Olin”,  ” 

Soimah Mengundang Boyband Fenomenal Cemas” yang mengandung unsur 

pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. 

F.2 Unit Analisis dan Satuan Ukur 

 Dalam Eriyanto (2011:58) langkah awal yang penting dalam analisis isi 

ialah menentukan unit analisis. Krippendorff (2007:97), mendefinisikan unit 

anlisis sebagai apa yang diobservasi, dicatat dan dianggap sebagai data, 

memisahkan menurut batas-batasnya dan mengidentifikasi untuk analisis 

berikutnya.  

 Unit analisis dalam penelitian ini adalah pelanggaran Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dari sisi audio dan visual yang 

diamati dalam program acara televisi Comedy Project Trans TV. 

 Satuan ukur dalam penelitian ini adalah durasi kemunculan unsur 

pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dari setiap komedi sesuai 

struktur kategorisasi yang sudah diurailkan baik audio maupun visual dalam 

program acara Comedy Project Trans TV. 
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F.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam (Suharsimi, 2006:231) metode dokumentasi, yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan dua cara dalam pengumpulan data, yaitu : 

1. Data primer, teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yang diperoleh 

dengan cara mengunduh program acara Comedy Project di situs 

www.mytrans.com kemudian memutar dan menonton 3 episode yang telah 

dipilih peneliti dan selanjutnya melakukan analisis di setiap episodenya. 

2. Data sekunder, data pendukung yang diperoleh dari buku, majalah, surat 

kabar, ataupun internet yang berhubungan dengan rumusan masalah 

penelitian yang bisa digunakan untuk referensi atau menunjang 

kelengkapan data. 

F.4 Struktur Kategorisasi 

  Penyusunan kategori merupakan tahapan penting dalam analisis isi. 

Kategori berhubungan dengan bagaimana isi (content) kita kategorikan. 

Menyusun kategori harus dilakukan dengan baik dan berhati-hati agar tepat dan 

jelas yaitu kemunculan unsur pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2002 Tentang Penyiaran khususnya pada pasal 36 dalam program acara 

Comedy Project. Berikut struktur kategorisasi yang ditentukan peneliti untuk 

mempermudah proses coding, yaitu: 



35 

 

1. Bohong, yaitu mengatakan sesuatu hal yang tidak sesuai sebenarnya 

kepada orang lain. Dalam kategori ini antara lain : 

 Fitnah, yaitu perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran fakta 

yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain yang dapat 

mempengaruhi kehormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. 

 Menghasut, yaitu mengeluarkan kata-kata atau kalimat-kalimat 

mendorong, mengajak, membangkitkan amarah orang supaya berbuat 

sesuatu dengan tujuan agar merugikan dan membenci orang lain 

sehingga dapat memecah belah persatuan dan tali persaudaraan. 

 Menyesatkan, yaitu perkataan mengajak atau membawa ke jalan yang 

salah atau sesat yang dengan secara sengaja. 

 Menggombal, yaitu perkataan ucapan tidak benar, tidak sesuai 

kebenaran atau omongan bohong, rayuan.  

 2. Kekerasan, yaitu tayangan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang 

menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan 

fisik atau barang orang lain.  

 Kekerasan Verbal, yaitu tindakan yang dilakukan dengan ucapan kata-

kata atau kalimat-kalimat yang disampaikan untuk melukai atau 

menyakiti perasaan orang lain. Yang termasuk dalam kekerasan verbal 

adalah memperolok, merendahkan, melecehkan, menghina, memaki, 

mengumpat, menghardik dan berbicara dengan intonasi tinggi. 
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 Kekerasan Non-Verbal, yaitu  adegan tindakan kekerasan yang 

dilakukan dengan kekerasan fisik atau jasmani seseorang sehingga 

dapat menimbulkan penderitaan atau menyakiti pada tubuh orang lain 

atau bahkan kematian. Yang termasuk kekerasan non-verbal yaitu 

memukul, mendorong, melempar, membanting, menendang, menarik 

dengan tangan atau dengan benda mati untuk melukai seseorang secara 

fisik. 

 3. Cabul atau Porno, yaitu substansi dalam media atau alat komunikasi yang 

dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan mengeksploitasi seksual, 

kecabulan dan atau retorika sehingga dapat menimbulkan birahi yang 

melihatnya. Tindakan atau dialog yang sifatnya melecehkan atau 

merendahkan orang lain secara seksual yaitu, mencium dengan paksa, 

mencolek, menjawil, meraba bagian tubuh yang sensitif, ucapan atau 

rayuan yang mengandung arti mesum atau jorok, dan tatapan mata 

kebagian tubuh yang sensitif. 

 4. Perjudian, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap 

bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu 

pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaandan 

kejadian-kejadian yang tidak / belum pasti hasilnya. yang termasuk dalam 

indikator ini adalah taruhan dalam suatu peristiwa, permainan judi dengan 

menggunakan media tertentu misalkan kartu judi. 
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F.5 Teknik Perolehan Data 

Langkah pertama yang dilakukan untuk memperoleh data dalam penelitian ini 

adalah melihat dan mengamati program acara Comedy Project Trans TV yang 

sudah diunduh untuk memperoleh data berupa audio dan visual yang terdapat 

pada setiap episode yang mengandung unsur pelanggaran Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran khususnya pada pasal 36. selanjutnya untuk 

mempermudah pengkategorisasian maka dibuat lembar koding seperti contoh 

dibawah, kemudian data-data yang masuk ke lembar koding akan dilakukan 

analisa secara deskriptif. 

Tabel 1.1 

Lembar Koding Penelitian 

Episode 
Durasi 

Waktu 

Unsur Pelanggaran Undang-Undang No 32 

Tahun 2002 Tentang Penyiaran 

Bohong Kekerasan 
Cabul/ 

Porno 
Perjudian 

A V A V A V A V 

          

         

          

         

Jumlah          
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Keterangan : 

Tabel diatas diisi dengan tanda 

  = menandakan adanya Unsur Pelanggaran Undang-Undang No 32 Tahun 

2002 Tentang Penyiaran tersebut 

 -  = menandakan tidak adanya Unsur Pelanggaran Undang-Undang No 32 

Tahun 2002 Tentang Penyiaran tersebut. 

 Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabel pengungkapan 

pelanggaran untuk mendeskripsikan bentuk pelanggaran yang terhjadi pada 

masing-masing kategori di tiap-tiap durasi. Adapun tabel tabel penggungkapan 

yang digunakan sebagai berikut. 

Tabel 1.2  

Pengungkapan Pelanggaran 

Durasi Gambar Bentuk Pelanggaran 

   

   

 Selanjutnya mulai tabel tersebut dilakukan analisa deskriptif, dimana peneliti 

melakukan interpretasi atau penafsiran untuk memberikan penjelasan deskriptif 

mengenai seberapa sering prosentase unsur penggaran yang terdapat pada 

Comedy Project. 

 Setelah data kemunculan pelanggaran disajikan dan disdeskripsikan, hasil 

analisis tersebut dimasukkan dalam tabel distribusi frekuensi untuk 
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mempermudah perhitungan  guna mengetahui frekuensi kemunculan pelanggaran 

dari masing-masing kategori sebagai hasil akhirnya. Adapun tabel distribusi 

frekuensi yang digunakan adalah sebagai berikut. 

Tabel 1.3 

Tabel Distribusi Frekuensi Kemunculan Pelanggaran 

No 
Kategori 

Pelanggaran 

Frekuensi durasi yang 

muncul 
X % 

1 Bohong     

2 Kekerasan     

3 Cabul/Porno     

4 Perjudian    

 

F.6 Uji Reliabilitas 

 Dalam analisis isi, alat ukur yang dipakai adalah lembar coding (coding 

sheet). Dipastikan lembar coding yang dipakai adalah alat ukur yang terpercaya 

(reliabel). Reliabilitas sangat penting dalam analisis isi. Seperti dikatakan oleh 

Kaplan dan Goldsen sebagai berikut: “Pentingnya reabilitas terletak pada jaminan 

yang diberikannya bahwa data yang diperoleh independen dari peristiwa, 

instrumen atau orang yang mengukurnya. Data yang reliabel, menurut definisi, 

adalah data yang tetap konstan dalam seluruh variasi pengukuran.” (Eriyanto, 

2011:281-282). 

 Dalam perhitungan reabilitas membutuhkan dua atau lebih orang coder. 

Masing-masing koder akan diberi alat ukur (lembar coding) dan diminta untuk 
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menilai sesuai dengan petunjuk dalam lembar coding. Hasil dari pengisian coder 

itulah yang diperbandingkan, dilihat berapa persamaan dan berapa pula 

perbedaannya. Untuk uji reabilitas peneliti dibantu oleh dua orang coder (orang 

yang melakukan pengkodingan) dalam pengkodingan data penelitian. Hal ini 

dilakukan untuk menjaga reabilitas dalam pengkategorisasian. Untuk menghitung 

persetujuan dari hasil penelitian para coder, peneliti menggunakan formula Holsti 

(Eriyanto, 2011:290) adalah sebagai berikut:  

CR = 
21

2

NN

M


 

Keterangan: 

CR  =   Coefisien Reliability 

M     =   Jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkode 

N1, N2 =   Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkode dan peneliti dari 

hasil yang diperoleh, akan ditemukan observed agreement yang diperoleh dari 

penelitian. 

 Kemudian kesepakatan dari hasil peneliti dan para koder diuji lagi dengan 

menggunakan rumus Pi Indeks Scott sebagai berikut  

Pi   =  

Keterangan : 

Pi     = Nilai Keterandalan 

Agreement Expected % - 1

Agreement Expected % -Agreement  Observed %
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Observed Agreement = Persentase yang ditemukan dari pernyataan yang disetujui    

antar pengkode (nilai CR) 

Expected Agreement = Persentase yang diharapkan 

 Seperti yang telah dikemukakan oleh Holtsy (1969) dalam Roger D. 

Wimmer, Joseph R. Dominick, Mass Media Research an Introduction (2000,151), 

untuk menguji reliabilitas perlu adanya perhitungan tingkat kesepakatan antara 

peneliti dan koder. 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. 

 


