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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Pada bagian ini akan disajikan kerangka dan konsep yang nantinya 

sebagai tolak ukur dalam penelitian. Kerangka teoritis memuat teori dengan 

tujuan untuk memudahkan dalam menjawab secara teori. Secara sederhana 

teori dapat diartikan sebagai abstraksi dari realitas. Teori menjelaskan 

seperangkat gejala-gejala empiris. Teori dapat terdiri dari sekumpulan prinsip-

prinsip dan defenisi-defenisi secara konseptual mengorganisasi aspek-aspek 

dunia empiris secara sistematis.
17

 

Dalam penelitian ini, teori yang yang dianggap relevan adalah 

langsung bersumber kepada Standar Program Siaran dan Pedoman Perilaku 

PenyiaranKPI tahun 2012 

1. Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program 

Siaran. 

  Komisi Penyiaran indonesia telah menyusun suatu Pedoman 

Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pedoman 

Perilaku Penyiaran di susun dengan dasar pertimbangan bahwa dalam 

rangka pengaturan perilaku lembaga penyiaran dan lembaga-lembaga lain 

yang terlibat dala dunia penyiaran di indonesia di butuhkan suatu pedoman 

yang wajib di patuhi agar pemanfaatan frekuensi radio yang merupakan 

sumber daya alam terbatas dapat senantiasa di tunjukan untuk 

kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya. Alasan pemikiran lain bahwa 

dengan munculnya stasiun-stasiun televisi dan radio baru di seluruh 

pelosok indonesia, harus di susun standar baku yang mampu mendorong 

lembaga penyiaran untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya 

watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan 

                                                 
17

 Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 

2012), h. 107. 
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kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka 

membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera. 

Pedoman Perilaku penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi 

lembaga Penyiaran yang di tetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia 

untuk menjadi panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan tidak 

diperbolehkan dalam menyelenggarakan penyiaran dan mengawasi sistem 

penyiaran nasional indonesia. Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan oleh 

KPI berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-

nilai agama, norma-norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, 

kode etik, serta standar profesi dan pedoman profesi yang dikembangkan 

masyarakat penyiaran. Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan 

berdasarkan asas kepastian hukum, asas kebebasan dan bertanggung 

jawab, asas manfaat, asas adil dan merata, asas keberagaman, asas 

kemandirian, asas kemitraan, asas keamanan, dan etika profesi. Menurut 

KPI Pedoman Perilaku Penyiaran bertujuan agar lembaga penyiaran: 

a. Menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan 

Negara Republik Indonsia.  

b. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap 

peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. 

c. Menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan 

budaya bangsa yang multikultural.  

d. Menghormati dan menjunjung tinggi prinsip prinsip demokrasi. 

e. Menhormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. 

f. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak dan kepentingan publik. 

g. Mengormati dan menjunjung tinggi hak-hak remaja, dan perempuan. 

h. Mengormati dan menjunjung tinggi hak-hak kelompok masyarakat 

minoritas dan marginal. 

i. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik. 

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah dasar dari penyusunan Standar 

Program Siaran. Hal ini terpenting yang telah diatur oleh KPI dalam 

Pedoman Perilaku Penyiaran ini antara lain penghormatan terhadap suku, 



 12 

agama, ras dan antargolongan. Terhadap masalah ini, KPI mengatur bahwa 

lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku agama, ras dan 

antargolongan, dan hak pribadi maupun kelompok, yang mencakup 

keragaman budaya, usia, gender, dan kehidupan sosial ekonomi. Selain itu, 

Lembaga Penyiaran dilarang merendahkan suku, agama, ras, 

antargolongan dan/atau melecehkan perbedaan individu dan/atau 

kelompok, yang mencangkup, usia, gender, dan kehidupan sosial ekonomi.  

KPI juga menekankan kewajiban bagi Lembaga Penyiaran untuk 

melakukan penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan. 

Dengan penekanan bahwa Lembaga Penyiaran harus berhati-hati agar 

tidak merugikan dan menimbulkan efek negatif terhadap keberagaman 

khalayak baik dalam agama, suku, budaya, usia, gender dan/atau latar 

belakang ekonomi. Serta Lembaga Penyiaran wajib menghormati norma 

kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, 

kritik masyarakat terhadap tayangan-tayangan tidak mendidik yang 

disajikan oleh penyiar televisi telah banyak dilontarkan. Dalam tataran 

inilah efektifitas Pedoman Perilaku Penyiaran ini diuji termasuk mengkaji 

bagaimana ekstensi KPI sebagai regulator yang eksekutor dalam hal isi 

siaran. Fakta menunjukkan, walaupun telah banyak tayangan acara televisi 

yang telah ditegur dan dijatuhkan sanksi oleh KPI, akan tetapi seolah tidak 

memerikan efek jera bagi lembaga penyiaran. Ironisnya, lembaga 

penyiaran justru berlindung dibalik “rating’ acara dan acara yang ditegur 

justru merupakan acara yang tinggi peminatnya. Sehingga terjadi 

paradoksal antara peran KPI  sebagai representasi publik dengan 

“keinginan” (versi rating) publik itu sendiri. 

Hal lain yang juga diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaranadalah 

tentang perlindungan terhadap anal-anak, remaja dan perempuan. Juga 

perlindungan terhadap kelompok masyarakat minoritas dan marginal. 

Dalam konteks ini, yang di golongkan oleh KPI sebagai masyarakat 

minoritas dan marginal meliputi: kelompok pekerja yang dianggap 

marginal, kelompok masyarakat yang kerap dianggap memiliki 
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penyimpangan orientasi seksual, kelompok masyarakat dengan ukuran 

fisik diluar normal, kelompok masyarakat yang memiliki ukuran fisik, 

kelompok masyarakat yang memiliki keterbelakangan mental, dan 

kelompok masyarakat dengan pengidap penyakit tertentu. 

Berbagai pembatasan juga diatur dalam Pedoman Perilaku 

Penyiaran. Pembatasan itu berlaku terhadap adegan seksual, adegan 

kekerasan, muatan program siaran yang berkenaan dengan narkotika, 

psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), alkohol, rokok, dan perjudian 

muatan program mistik dan supranatural. Pembatasan ini disesuaikan 

dengan penggolongan program siaran, yang diklasifikasikan oleh KPI 

dalam empat kelompok usia, yaitu: 

a. Klasifikasi A: Tayangan untuk Anak, yakni khalayak berusia dibawah 

12 tahun; 

b. Klasifikasi R: Tayangan untuk Remaja, yakni khalayak berusia 12 – 18 

tahun; 

c. Klasifikasi D: Tayangan untuk Dewasa, yakni khalayak diatas 18 

tahun dan/atau sudah menikah; dan  

d. Klasifikasi SU: Tayangan untuk Semua Umur. 

Lembaga penyiaran wajib menayangkan klasifikasi program siaran 

sepanjang penyiaran program siaran. Juga diwajibkan bagi Lembaga 

Penyiaran dalam menyiarkan program siaran yang berklasifikasi A 

dan/atau R harus memberikan peringatan dan himbauan tambahan tentang 

arahan dan bimbingan orang tua (BO) terhadap anak dan/atau remaja yang 

akan menonton program dan isi siaran tersebut. 

Selain Pedoman Perilaku penyiaran KPI juga diberikan kewnangan 

untuk menyusun suatu Standar Program Siaran. Standar ini adalah 

panduan yang di tetapkan tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak 

boleh ditayangkan pada suatu program siaran berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma – norma yang 

berlaku dan kode etik, standar profesi dan pedoman perilaku yang 

dikembangkan masyarakat penyiaran. Menurut KPI, Standar Program 
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Siaran di tetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya 

sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, perekatan sosial, 

dan pemersatu bangsa. 

Sesungguhnya substansi Standar Program Siaran hampir sama 

dengan Pedoman Perilaku Penyiaran. Hal ini memberikan kebingungan 

bagi pihak yang tidak terlibat dalam pembuatanya. KPI,  memaknai 

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah semacam kode etik penyiaran, 

sementara Standar Program Siaran adalah code of conduct, namun 

perbedaan mendasar keduanya hanya terjadi pada substansi pengawasan 

dan mekanisme pertanggung jawaban seta klausula tentang sanksi. 

Selebihnya memuat hal yang serupa, seharusnya Standar Program Siaran 

berisi tentang bagaimana penyiaran harus bertindak dalam memproduksi 

dan menyiarkan program siarannya. Sebagai contoh, jika didalam 

PedomanPerilaku Penyiaran dikatakan bahwa lembaga penyiaran wajib 

membatasi adegan kekerasan, maka Standar Program Siaran seharusnya 

berisi tentang penjelasan yang lebih rinci tentang hakikat, pengertian dan 

bentuk kekerasan yang di maksud. Hal ini sangat penting agar penafsiran 

tentang kekerasan, serta hal lain yang di batasi atau di larang, menjadi 

lebih jelas bagi praktisi penyiaran. Perbedaan penafsiran akan membawa 

dampak yang kurang baik bagi penyiaran, termasuk dalam rangka 

pelaksaan fungsi regulasi dan eksekusi oleh KPI. 

Aturan terpenting dalam Standar Program Siaran adalah berkaitan 

dengan sanksi. Penetapan sanksi bagi lembaga penyiaran yang terbukti 

secara sah dan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi sesuai 

dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2002 tentang Penyiaran. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh KPI hanyalah 

berupa sanksi administrasif berupa: 

a. Teguran tertulis, 

b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui 

tahap tertentu; 

c. Pembatasan durasi dan waktu siaran; 
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d. Denda administratif; 

e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; 

f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; 

g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. 

Patut untuk diuji eksistensinya adalah ancaman KPI terhadap setiap 

pelanggaran yang terbukti dilakukan lembaga penyiaran. Pelanggaran akan 

dicatat secara administratif dan akan memengaruhi keputusan KPI 

berikutnya, termasuk dalam hal perpanjangan izin lembaga penyiaran yang 

bersangkutan. Apakah KPI akan menolak perpanjangan izin 

penyelenggaraan penyiaran bagi lembaga penyiaran yang telah melakukan 

berbagai pelanggaran? apa ukuran yang digunakan KPI dalam hal 

menetapkan sesuatu lembaga penyiaran pantas di tolak atau tidak? 

Bagaimana dengan investasi miliaran rupiah yang telah ditanamkan oleh 

pengusaha serta bagaimana nasib tenaga kerja jika izin tidak diperpanjang, 

yang berarti penutupan tempat kerja? Bagaimana pula dengan “freedom of 

press” yang anti pembredalan? Hanya waktu yang akan menjawab, karena 

setiap lembaga televisi memperoleh izin untuk jangka waktu 10 tahun dan 

radio siaran untuk 5 tahun. Setelah itu, mereka memproses untuk 

perpanjangan izin. Saat ini belum satupun yang terlaksana, karena tatanan 

regulasi penyiaran, walaupun telah ada undang-undangnya sejak tahun 

2002. Karena masa transisi serta tarik menarik kewenangan antara 

pemerintah dan KPI serta keharusan untuk proses sistem stasiun jaringan 

dan rencana migrasi ke digitalisasi penyiaran, maka izin penyelenggaraan 

penyiaran belum beres sampai akhir 2009.
18

 

 

2. Pelanggaran 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 
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penyiaran nasional. 
19

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program 

Siaran (P3/SPS) ini, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan dan menjadi acuan bagi lembaga penyiaran dan Komisi 

Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem 

penyiaran nasional. Peneliti meneliti pelanggaran –pelanggaran Pedoman 

Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS) sinetron “Siapa 

Takut Jatuh Cinta”. Dengan berdasar pada pasal9, pasal 14 ayat (2), pasal 

16 dan  pasal 21. dan standar program siaran  KPI tahun 2012 pasal 9ayat 

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

maka Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS) 

diterapkan dan dijadikan acuan mendasar dalam penelitian ini. 

Berdasarkan teguran yang di berikan KPI terhadap sinetron “Siapa 

Taku Jatuh Cinta” pelanggaran pedoman perilaku penyiaran yang 

dilakukan berdasarkan  pada pasal 9, pasal 14 ayat (2), pasal 16 dan  pasal 

21 adalah sebagai berikut: 

1. Pasal  9 : lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma 

kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat”.  
20

 

2. Pasal 14 : ayat (2) “lembaga penyiaran wajib memperhatikan 

kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran”. 
21

 

3. Pasal 16 “lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan 

dan  atau pembatasan program siaran bermuatan sekdual”. 
22

 

4. Pasal 21:  

(1) Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan 

program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di 

setiap acara. 
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Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, Nomor 01/P/KPI/03/2012tentangPedoman 

Perilaku Penyiaran,Bab 1, Pasal 1, Ayat 1. 
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22
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(2) Penggolongan program siaran diklasifikasikan dalam 5 (lima) 

kelompok berdasarkan usia, yaitu: 

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

khalayak berusia 2-6 tahun. 

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

tahun. 

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

tahun. 

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

dan 

e. 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 

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.
23

 

3. Pelanggaran 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 
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ditetapkan oleh KPI.
24

 Pelanggaran standar program siaran pada sinetron 

Siapa takut jatuh cinta juga berdasarkan pada pasal 9 ayat (2), pasal 15 

ayat (1),Pasal 18 huruf K, dan pasal 37 ayat (4) huruf F adalah sebagai 

berikut:pasal 9 : (2)program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan 

dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma 

kesopanan dan kesusilaan yang di anut oleh masyarakat”.Pasal 15:(1) 

program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-

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

pasal 37 : ayat (4) huruf F “adegan seksual sebagai mana dimaksud pada 

pasal 18”.  

a. 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”
25

. 

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

melindungi kepentingan anak-anak dan remaja”.
26

 

c. Pasal 18 huruf K,”mengesankan ciuman bibir dan/atau”.
27

  

d. Pasal 37 ayat (4) huruf F “adegan seksual sebagai mana dimaksud pada 

pasal 18”.
28

  

4. Sinetron 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.
29
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 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentan g standar 
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Sinetron (lakuran dari sinema elektronik) adalah istilah untuk 

program drama bersambung produksi Indonesia yang disiarkan oleh 

stasiun televisi di Indonesia.Dalam bahasa Inggris, sinetron disebut soap 

opera (opera sabun), sedangkan dalam bahasa Spanyol disebut telenovela. 

Menurut hasil wawancara dengan Teguh Karya yang merupakan salah satu 

sutradara terkenal Indonesia, istilah yang digunakan secara luas di 

Indonesia ini pertama kali dicetuskan oleh Soemardjono, salah satu pendiri 

dan mantan pengajar Institut Kesenian Jakarta.Sinetron pada umumnya 

bercerita tentang kehidupan manusia sehari-hari yang diwarnai konflik 

berkepanjangan. Seperti layaknya drama atau sandiwara, sinetron diawali 

dengan perkenalan tokoh-tokoh yang memiliki karakter yang khas satu 

sama lain. Berbagai karakter yang berbeda tersebut menimbulkan konflik 

yang makin lama makin besar sehingga sampai pada titik klimaksnya. 

Akhir dari suatu sinetron dapat bahagia maupun sedih, tergantung dari 

jalan cerita yang ditentukan oleh penulisskenario. 

Dibuatnya sinetron menjadi berpuluh-puluh bahkan ratusan 

episode kebanyakan karena tujuan komersial semata-mata sehingga 

dikhawatirkan menurunkan kualitas cerita. Akhirnya membuat sinetron 

menjadi tidak lagi mendidik, tetapi hanya menyajikan hal-hal yang bersifat 

menghibur. Hal ini banyak terjadi di Indonesia yang pada umumnya 

bercerita seputar kehidupan remaja dengan intrik-intrik cinta segitiga, 

kehidupan keluarga yang penuh kekerasan, dan tema tentang mistis. 

Sinetron sering menuai kontroversi dalam tayangannya. 

Kontroversi dapat timbul dari sisi cerita, penokohan, sampai nilai moral 

yang terkandung.Cerita yang diusung oleh sinetron secara umum serupa 

satu sama lain. Tidak jarang diadaptasi dari serial drama populer dari 

mancanegara, baik secara legal mapun tanpa izin hak cipta penyaduran. 

Hal ini menimbulkan kritik-kritis mengenai kreativitas dalam pembuatan 

sinetron. 
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Berikut adalah tema yang menjadi latar umum cerita sinetron: 

a. Keluarga berada, kritik terhadap tema ini datang dari pandangan 

bahwa konflik yang terjadi dalam suatu keluarga berasal dari 

kebencian mendalam yang berlarut-larut. Dalam beberapa sinetron, 

konflik akibat kebencian tersebut bahkan mencapai puluhan tahun. 

Akibat konflik yang berlarut-larut tersebut, sinetron dengan latar 

keluarga berada biasanya banyak memuat cerita yang berulang-ulang. 

b. Religius, Kritik terhadap sinetron yang mengangkat tema religi 

biasanya berpusat pada cerita sinetron yang dianggap terlalu 

mendogmakan ajaran agama daripada pesan-pesan moral yang lebih 

mengena dalam kehidupan sehari-hari.  

c. Mistis,Sinetron mistis memuat cerita yang kental dengan unsur mistis 

dan mengabaikan logika penonton. Pengkritik sinetron ini biasanya 

menyoroti cerita yang dianggap merendahkan ajaran agama. 

Sementara pengkritik lain mengangkat kualitas cerita yang umumnya 

rendah.  

Sering dijumpai kejadian di dalam kisah sinetron yang tidak masuk 

akal. Baik dari perilaku tokoh cerita, kebetulan-kebetulan yang terjadi, 

sampai peristiwa yang berkaitan tentang proses hukum maupun 

kedokteran. Kesemuanya itu menjadikan sinetron semakin menuai kritik. 

Meskipun demikian, sinetron masih menjadi hiburan sehari-hari mayoritas 

penduduk di Indonesia. Selain itu, sinetron mendukung perkembangan 

perekonomian Indonesia dengan perputaran uang yang dipengaruhi iklan 

untuk hidup konsumtif yang dipadu oleh sugesti yang tersirat dalam kisah 

dan gaya hidup dalam sinetron tersebut.
30

 

5. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan 

melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk 

                                                 
30

 “https://id.wikipedia.org/wiki/Sinetron” di akses 05 Februari 2018 

https://id.wikipedia.org/wiki/Uang
https://id.wikipedia.org/wiki/Iklan
https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumtif
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menyampaikan informasi kepada khalayak luas.
31

 Komunikasi massa 

didefinisikan sebagai komunikasi kepada khalayak dalam jumlah besar 

melalui banyak saluran komunikasi. Oleh karenanya, konteks komunikasi 

massa mencakup baik saluran maupun khalayak.
32

 

Secara teori, konsep komunikasi massa mengandung pengertian 

sebagai suatu proses di mana institusi media massa memproduksi dan 

menyebarkan pesan kepada publik secara luas, namun pada sisi lain, 

komunikasi massa merupakan proses dimana pesan tersebut dicari, 

digunakan, dan dikonsumsi oleh audience.
33

 

 Menurut Jhon R Bitner dalam komunikasi massa kita 

membutuhkan gatekeeper (penapis informasi atau palang pintu) yakni 

beberapa individu atau kelompok yang bertugas menyampaikan atau 

mengirimkan informasi dari individu ke individu yang lain melalui media 

massa (surat kabar, televisi, radio, video tape, compact disk, buku).  

Menurutnya, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan 

melalui media massa pada sejumlah besar orang. 

Definisi komunikasi massa yang lebih perinci di kemukakan oleh 

ahli komunikasi lain, yaitu Gerbner. Menurut Gerbner (1967) Komunikasi 

massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan 

lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas dimiliki orang 

dalam masyarakat industri.
34

 

Ahli komunikasi lainnya, Joseph A. Devito merumuskan definisi 

komunikasi massa yang pada intinya merupakan penjelasan tentang 

pengertian massa serta tentang media yang digunakan. Ia mengemukakan 

definisi dalam dua item, yakni: pertama, komunikasi massa adalah 

komunikasi yang di tujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar 
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 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi 

Komunikasi di Masyarakat (Jakarta: Kencana, 2011), h. 71. 
32

Richard West, Lynn H. Turner, op.cit, h. 41 
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Burhan Bungin,op.cit, h. 262 
34

 Elvinaro Ardianto, op.cit, h. 3. 
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biasa banyaknya, kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang 

disalurkan oleh pemancar-pemancar yang audio dan/atau visual.
35

 

Menyimak berbagai definisi komunikasi massa yang di kemukaan 

para ahli, maka peneliti mempunyai definisi tersendiri mengenai 

komunikasi massa. Komunikasi massa dapat diartikan sebagai bentuk 

komunikasi yang di tujukan kepada khalayak yang tersebar secara 

menyeluruh, anonim dan heterogen melalui media massa sehingga pesan 

yang sama dapat diterima secara serentak. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang 

relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentangPelanggaran Standar 

Program Siaran Dan Pedoman Perilakau Penyiaran Pada Sinetron Siapa Takut 

Jatuh Cintayaitu: 

1. Skripsi Idris Parubahan Pasaribu Berjudul “Pelanggaran Kode Etik 

Jurnalistik Dalam Berita Kriminal Oleh Wartawan Di Surat Kabar Harian 

Vokal” teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah langsung bersumber 

kepada kode etik jurnalistik yang tertuang dalam UU NO. 40 tahun 1999. 

Yang mana didalamnya telah mengatur secara jelas, bagaimana ketentuan 

penulisanberita oleh seorang wartawan. 
36

 

2. Skripsi Ikbal Rachmat berjudul “Analisa Penerapan Pedoman Perilaku 

Penyiaran dan Standar Program Siaran (Studi Kasus Perspektif Antara KPI 

dan ANTV Pada Program Acara Pesbukers, Eps 20, 22, 23, 24, 25juli 

2013”Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

fokus kajian mengenai penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan 

Standar Program Siaran (SPS) dan UU No. 32 Tahun 2002 pada program 

acara Pesbukers ANTV pada tahun 2013. Sebagai studi kasus perspektif 

antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat dan televisi Cakrawala 

                                                 
35

Elvinaro Ardianto, op.cit, h.5-6. 
36

 Idris Parubahan  “Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dalam Berita Kriminal Oleh 

Wartawan Di Surat Kabar Harian Vokal”,( Skripsi Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau, Pekanbaru, 

2016). 
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Andalas Televisi (ANTV) maka penelitian ini menggunakan metode studi 

deskriptif.
37

 

3. Jurnal komunikasi dengan judul “Pelanggaran P3 dan SPS dalam Program 

Talkshow di Televisi” yang ditulis oleh Hanifa Choirunisa. Pola 

keseimbangan berita Balikpapan TV membuat mekanisme control apakah 

berita sesuai syarat kode etik dan seleksi kelayakan berita sebelum 

disiarkan. Proses peningkatan kualitas berita daerah Balikpapan TV 

dengan menitik beratkan pada syarat-syarat kualitas berita menunjukkan 

pada keakuratan berita Balikpapan TV melakukannya dengan observasi 

lapangan dan wawancara. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi 

pemahaman – pemahaman lainya, sebuah pemahaman yang paling pondasi 

mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses 

dari secara keseluruhan dari penelitian yg akan dilakukan.Adapun kerangka 

pikir yang akan menjadi pondasi dari penelitian ini adalah pelanggaran P3 dan 

SPS pada sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta yang dapat di uraikan sebagai 

berikut , sinetron yang di anggap melanggar dan tidak sesuai dengan pedoman 

perilaku penyiaran dan standar program siaran. 
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Ikbal Rachmat, “Analisa Penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PEDOMAN 

PERILAKU 

PENYIARAN 

(P3) 

 

 Pasal 9 

 Pasal 14 Ayat (2) 

 Pasal 16  

 Pasal 21.  

 

Analisis Tayangan “ 

Siapa Takut Jatuh 

Cinta”  

 STANDAR 

PROGRAM 

SIARAN (SPS) 

 

 Pasal 9 Ayat (2) 

 Pasal 15 Ayat (1) 

 Pasal 18 Huruf K  

 Pasal 37 Ayat (4) 

Huruf F. 

Layak atau Tidak layak 


