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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia elektronik mempunyai aset yang sangat tinggi 

pada perkembangan peradaban manusia di dalam sistem penyampaian 

informasi berita yang semakin canggih, kita tidak dapat menutup mata dunia 

komunikasi informatika terasa sebegitu dekatnya dan dapat mempengaruh di 

dalam sikap perilaku kehidupan manusia. 

Belakangan ini media massa di indonesia berkembang sangat pesat, 

khususnya pada media elektronik. dari semua media komunikasi yang ada, 

televisilah yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia, 99% orang 

amerika memiliki televisi di rumahnya  tayangan televisi mereka dijejali 

hiburan, berita dan iklan, mereka menghabiskan waktu menonton televisi 

sekitar tujuh jam dalam sehari. 

Televisi mengalami perkembangan secara dramatis, terutama melalui 

televisi kabel. Transmisi program televisi kabel menjangkau seluruh pelosok 

negeri dengan bantuan satelit dan diterima langsung pada layar televisi di 

rumah dengan menggunakan wire atau microwave (wireless  cables) yang 

membuka tambahan saluran televisi bagi pemirsa. Televisi tambah marak lagi 

setelah di kembangkanya Direc Broadcsat Satellite (DBS).
1
 

Belakangan ini media massa di Indonesia berkembang sangat pesat, 

khususnya pada media elektronik. Sekitar63 stasiun televisi yang terdiri dari 

10 stasiun TV nasional, 39 stasiun TV swasta dan 14 stasiun TV berlangganan 

diantara media tersebut saling bersaing dalam mendapatkan posisi yang 

strategis dipasaran. Persaingan tersebut membuat media televisi saling 

berlomba dalam mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menarik yang 

sekaligus sesuai dengan keinginan khalayak pemirsa, khususnya televisi, 

televisi-televisi  selalu berusaha meraih khalayak seluas mungkin demi iklan. 
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Karenanya, program-program siaran yang mereka tampilkanpun yang 

sekiranya menarik minat khalayak luas dan mereka cenderung mengabaikan 

program program yang sebenarnya penting seperti program pendidikan, 

program keagamaan dll. Ketidak seimbangan itu pada akhirnya akan 

merugikan semua pihak. Hiburan yang di tayangan pun tidak selamanya 

bermutu. Banyak acara televisi yang bahkan memilih acara hiburan yang 

penuh kekerasan demi menarik khalayak.
2
 

Di era sekarang ini banyak sekali acara-acara televisi yang 

menayangkan acara yang tidak mendidik bahkan tega menyiarkan tayangan 

seperti sinetron yang ceritanya terlalu dibuat-buat dan jalan ceritanya mudah 

ditebak, terlebih lagi ada sinetron yang menceritakan tentang anak sekolah 

yang saling membuly teman sekelas dan teman sekolahnya dan ada juga yang 

menceritakan remaja yang sudah beradegan pacaran atau beradegan seperti 

orang dewasa atau seorang remaja yang masih duduk di bangku sekolah, tapi 

karakter jahatnya sudah sangat keterlaluan dan tidak layak ditiru oleh pemirsa 

yang menontonnya dan masih banyak sinetron-sinetron lainya yang tidak 

memberikan contoh baik. Salah satunya sinetron “Siapa Takut Jatuh Cinta” di 

SCTV  yang sudah di tegur KPI yang di anggap melanggar P3 (Pedoman 

Perilaku Penyiaran) dan SPS (Standar Program Siaran)KPI (Komisi Penyiaran 

Indonesia)  pusat melayangkan teguran tertulis pada salah satu sinetron yang 

di tayangkan oleh stasiun SCTV, judul sinetron “Siapa Takut Jatuh Cinta.” 

Sinetron yang tayang perdana pada hari senin (13/11/2017) itu di 

bintangi oleh sejumlah artis muda tanah air, seperti Natasha Wilona, Verell 

Bramasta, Bryan Domani, dan masih banyak lainya. Sanksi administrasi dari 

KPI tersebut diberikan pada tanggal 6 desember 2017 kemarin dengan nomor 

surat 669/K/KPI/31.2/12/2017 berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 

Tahun 2002 tentang Penyiaran. 

Berdasarkan aduan masyarakat, pemantauan dan hasil analisis, KPI 

Pusat telah  menemukan pelanggaran pada program siaran “Siapa Takut Jatuh 
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Cinta” yang ditayangkan di SCTV pada tanggal 27 November 2017 mulai 

pukul 18.00 WIB. Sinetron yang di bintangi Verrell Bramasta  dan Natasha 

Wilona itu dinilai telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) KPI 

Tahun 2012 pasal 9, pasal 14 ayat (2), pasal 16 dan pasal 21. Siapa takut jatuh 

cinta juga di anggap melanggar program siaran (SPS) KPI tahun 2012 pasal 

9ayat (2), pasal 15 ayat (1), pasal 18 huruf K, dan pasal 37 ayat (4) huruf F. 

Program tersebut menayangkan adegan seorang pria berjaket biru 

seakan sedang mencium bibir wanita berpakaian hijau. KPI Pusat menilai 

muatan tersebut tidak layak di tampilkan, terutama pada khalayak remaja,” 

tulis KPI. Jenis pelanggaran ini di kategorikan sebagai pelanggaran atas 

ketentuan tentang norma kesopanan dan kesusilaan, perlindungan remaja, 

pelanggaran adegan yang mengesankan ciuman bibir, dan penggolongan 

program siaran.sebelumnya, adegan romantis Nataasya dan verrell ini 

memang sempat ramai di media sosial. 
3
 

Sejumlah pelanggaran yang dilakukan sinetron “Siapa Takut Jatuh 

Cinta” seperti adegan mesra yang mengesankan ciuman bibir, laki-laki dan 

perempuan yang bukan muhrim atau sepasang kekasih berpelukan, bertatap 

tatapan mesra, berdansa, gendong gendongan  dan lain sebagainya. Berikut 

adegan yang melanggar seperti pada episode 23  dimana Vino yang 

diperankan oleh Verrel Bramasta dan Laras yang diperankan oleh Natasha 

Willona yang sedang berpelukan dan berdansa berhadap – hadapan  dan 

beradegan mesra. 

Pada episode 33 dimana diepisode tersebut menyangkan adegan 

seorang pria berpakaian abu abu (Leon) yang diperankan oleh Bryn Domani 

dan wanita berpakaian merah (Dara) yang diperankan oleh Ersya Aurelia  

yang berdiri berhadap hadapan seperti akan berciuman. 

Pada episode 111 yang menayangkan Vino yang diperankan Verrel 

Bramasta dan Laras yang diperankan Natasha Willona  di episode tersebut  

Vino dan Laras yang hampir berpelukan dan bertatapan sangat dekat, dan 

                                                 
3
 Tribun news.com,” sinetron ini di tegur KPI karena adegan natasha wilona dan verrell 

bramasta nyaris berciuman”, Dalam       

https://www.google.co.id/m.tribunnews.com/amp/seleb/2017/12/13 (di akses 02 februari 2018). 



 4 

masih banyak episode episode yang menayangkan adegan adegan romantis 

yang tidak layak untuk di tonton khususnya remaja dan jam tayang yg tidak 

seharusnya menayangkan adegan seperti di sinetron tersebut, karena adegan 

adegan yg sudah penulis jelaskan melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) 

KPI Tahun 2012. 

Pasal 9 “lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma 

kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat”. 
4
  

Pasal 14 ayat (2) “lembaga penyiaran wajib memperhatikan 

kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran”. 
5
 

Pasal 16 “lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan 

dan atau pembatasan program siaran bermuatan sekdual”.
6
  

Pasal 21(1) Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan 

penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan 

khalayak di setiap acara.(2) Penggolongan program siaran diklasifikasikan 

dalam 5 (lima) kelompok berdasarkan usia, yaitu: 

1. Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak 

berusia 2-6 tahun. 

2. Klasifikasi A: Siaran untuk Anak-Anak, yakni khalayak berusia 7- 12 

tahun. 

3. Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13 – 17 tahun. 

4. Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun dan 

5. Klasifikasi SU: Siaran untuk Semua Umur, yakni khalayak di atas 2 tahun.  

(3) Lembaga penyiaran televisi wajib menayangkan klasifikasi 

program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dalam bentuk 

karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, yaitu: P (2-6), A (7-12), R 

(13-17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan diletakkan pada posisi atas 

layar televisi dimaksud pada ayat (2) dan pengaturan tentang waktu 
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siaran.sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton 

mengidentifikasi program siaran. 

(4) Penayangan klasifikasi P (2-6), A (7-12) atau R (13-17) oleh 

lembaga penyiaran wajib disertai dengan imbauan atau peringatan tambahan 

tentang arahan dan bimbingan orangtua yang ditayangkan pada awal tayangan 

program siaran. 

(5) Lembaga penyiaran radio wajib menyesuaikan klasifikasi 

penggolongan program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

pengaturan tentang waktu siaran.
7
 

 Siapa takut jatuh cinta juga di anggap melanggar program siaran (SPS) 

KPI tahun 2012 pasal 9ayat (2) “program siaran wajib berhati-hati agar tidak 

merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma 

kesopanan dan kesusilaan yang di anut oleh masyarakat”
8
. 

Pasal 15 ayat (1) “program siaran wajib memperhatikan dan melindungi 

kepentingan anak-anak dan remaja”.
9
 

Pasal 18 huruf K,”mengesankan ciuman bibir dan/atau”.
10

 dan pasal 37 

ayat (4) huruf F “adegan seksual sebagai mana dimaksud pada pasal 18”.
11

  

Jika dicermati sinetron ini menarik untuk diteliti karena sudah dinilai 

tidak sesuai denga Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program 

Siaran (SPS),ada adegan dalam episode sinetron tersebut yang melanggar dan 

tidak sesuai dengan P3 dan SPS, bahkan setelah diamati dan dianalisis oleh 

penulis setelah di tegur masih ada adegan di dalam sinetron tersebut yang 

menurut penulis melanggar karena tidak sesuai denga Pedoman Perilaku 

Penyiaran (P3) KPI Tahun 2012 pasal 9, pasal 14 ayat (2), pasal 16 dan  pasal 

21. dan standar program siaran  KPI tahun 2012 pasal 9ayat (2), pasal 15 ayat 
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(1), pasal 18 huruf K, dan pasal 37 ayat (4) huruf F.karena di anggap 

pelanggaran atas ketentuan tentang norma kesopanan dan kesusilaan, 

perlindungan remaja, pelanggaran adegan yang mengesankan ciuman bibir, dan 

penggolongan program siaran Untuk itu berdasarkan latar belakang tersebut 

peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS TENTANG 

TAYANGAN SIAPA TAKUT JATUH CINTA DI SCTV MENURUT 

PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN (P3) DAN STANDAR 

PROGRAM SIARAN (SPS)” 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah serta menghindari kesalah pahaman dalam 

penafsiran serta pengertian terhadap istilah atau kata-kata yang ada dalam 

penelitian ini, maka perlu dijelaskan mengenai hal-hal yang nantonya akan 

menjadi pegangan dalam penelitian, adapun penegasan istilah  dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Analisis  

Suatu pemeriksa dan penafsiran mengenai hakikat dan makna sesuatu, 

kegiatan berfikir pada saat mengkaji bagian bagian komponen atau elemen-

elemen dari suatu totalitas untuk memahami ciri masing-masing bagian, 

komponen dan elemen dan kaitanya.
12

 

2. Sinetron  

Sinetron adalah film cerita yang dibuat untuk media televisi, yang 

dalam wacana televisi Indonesia disebut sinema eletronik (sinetron).
13

 

3. Siapa Takut Jatuh Cinta 

Siapa takut jatuh cinta adalah sinetron produksi sinemArt tahun 

2017, yang dibintangi Natasha Wilona, Verrell Bramasta, Aliando Syarif 

dan Bryan Domani, sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta Tayang di SCTV.
14
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4. Pedoman Perilaku Penyiaran 

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi 

lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia 

sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan 

penyiaran nasional. 
15

 

5. Standar Program Siaran 

Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang 

batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta 

sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh 

KPI.
16

 

 

C. Ruang Lingkup kajian 

Dalam penelitian ini, penulis memberikan ruanglingkup kajian atau 

batasan masalah yang akan dibahas. Tujuannya untuk menghindari penjelasan 

yang terlalu meluas dan agar lebih terarah. Penulis lebih memfokuskan 

penelitian ini pada analisis framing  pelanggaran yang dilakukan sinetron 

siapa takut jatuh cinta dan berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) 

KPI Tahun 2012 pasal 9, pasal 14 ayat (2), pasal 16 dan pasal 21. Standar 

Program Siaran (SPS) KPI tahun 2012 pasal 9ayat (2), pasal 15 ayat (1), pasal 

18 huruf K, dan pasal 37 ayat (4) huruf F. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang yang telah penulis paparkan diatas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana analisis tentang 

tayangan sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta menurut Pedoman Perilaku 

Penyiaran Dan Standar Program Siaran? 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tayangan 

Siapa Takut Jatuh Cinta menurut Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar 

Program Siaran.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini nantinya memberikan manfaat 

sebagai berikut:  

1. Manfaat teoritis  

Manfaat teoritis penelitian yang akan menghasilkan sesuatu yang 

berguna pada pengembangan teori. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi akademis secara langsung terhadap perkembangan 

ilmu komunikasi, khususnya Tentang Pelanggaran Pedoman Perilaku 

Penyiaran (P3) Dan Standar Program Siaran (SPS) Pada Sinetron Siapa 

Takut Jatuh Cinta. 

2. Manfaat praktis  

Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana strata-

satu (S, I.Kom) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 

Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi 

mahasiswa ilmu komunikasi yang tertarik Bagi penulis dapat kiranya 

memberikan pengalaman dalam menerapkan  ilmu pengetahuan yang 

diterima selama mengikuti perkuliahan maupunstudi mandiri 

3. Sebagai bahan referensi atau kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sebelum diuraikan lebih jauh tentang penulisan skripsi ini, maka untuk 

mempermudah pengertian dan pemahaman dari penulis, maka penulis 

membaginya kedalam enam bab dimana diantara satu bab dengan bab yang 

lainnya saling berkaitan yakni sebagai berikut : 
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BAB 1 :  PENDAHULUAN 

  Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian,  tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Menjelaskan tentang kajian teori, kajian terdahulu, kerangka 

pikir. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data, teknik analisi data 

 BAB IV :  GAMBARAN UMUM  

  Kemudian Bab ini menguraikan tentang Gambaran umum 

sinetron “Siapa Takut Jatuh Cinta”, dan tokoh- tokoh pemain 

sinetron 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 

  Pada Bab ini penulis mencoba merangkum pembahasan dan hasil 

penelitian yang dilakukan di Sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta.  

 BAB VI :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisikan kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran 

terhadap penelitian yang dilakukan di Sinetron Siapa Takut Jatuh 

Cinta. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 


