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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

 

 

 

4.1. Gambaran Mengenai Program Komedi Pesbukers di Televisi 

 

 

Pesbukers merupakan program komedi di stasiun televisi ANTV yang pertama 

kali tayang pada tanggal 25 Juli 2011. Pada saat penelitian dilakukan program ini 

tayang setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 18.00 WIB sampai dengan 19.30 

WIB, dipandu dan diisi oleh beragam artis yaitu Olga Syahputra, Raffi Ahmad, 

Jessica Iskandar, Sapri, Opie Kumis, Julia Perez, Kartika Putri, Tarra Budiman, 

Chand Kelvin, Billy Syahputra, Syahnaz Sadiqah dan kini (2014) ditambah 

pemain baru yaitu Ayu ting-ting. Penggunaan nama program Pesbukers 

merupakan plesetan dari Facebook yaitu jejaring sosial yang sedang menjadi trend 

di kalangan masyarakat. Hal tersebut menjadikan program ini mudah diingat.  

 

Program Pesbukers menggunakan konsep “Sketsa Reality” dimana memasukan 

unsur gossip yang sedang hot kedalam bentuk sketsa, seperti kisah percintaan 

Olga dan Jessica,  juga kisah cinta Raffi Ahmad maupun gossip dari bintang tamu 

yang hadir di setiap episodenya. Dalam memainkan sketsa para pemain kerap 

memakai kostum dalam menunjang penampilan untuk menghibur pemirsanya. 

Tata panggung Pesbukers juga di atur sedemikian rupa menyesuaikan dengan 

cerita yang dimainkan dalam tiap episodenya ditambah dengan musik yang 
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melatari alur cerita sketsa. Musik dalam program komedi Pesbukers juga 

digunakan disetiap pemain memasuki panggung dengan musik yang berbeda-

beda. Biasanya musik yang digunakan dalam Pesbukers adalah musik yang 

sedang digemari masyarakat luas.  

 

Program ini memiliki ciri khas yakni guyonan dalam bentuk pantun. Guyonan-

guyonan yang dilontarkan dalam pantun tersebut tentunya tidak lepas dari ejekan-

ejekan bagi para pemainnya. Guyonan dalam bentuk pantun selalu dilakukan pada 

akhir segmen dimana baris pertamanya selalu sama, “Masak air biar mateng”. 

Contohnya: 

 

Masak air biar mateng 

Kue putu bikinan empok Raras  

Sapri lu jangan sok ganteng  

Muke lu kayak kutu beras 

 

Bait pantun seperti itulah yang setiap hari menjadi andalan Oppie Kumis untuk 

memancing tawa penonton. Kalimat pembuka "Masak air biar mateng" selalu 

diucapkan dua kali dan saling bersahutan dengan penonton di studio sebelum 

berlanjut ke baris berikutnya. Baris kedua dan keempat dari pantun itu selalu 

berubah, tetapi intinya sama, yakni untuk meledek Sapri, pelawak lain yang 

menjadi "korban tetap" pantun tersebut. Wajah Sapri lalu dilumuri cat dan ditaburi 

bedak. 

 

Sapri selalu menjadi sasaran tembak karena polahnya yang ke-pede-an, sok 

ganteng, dan mengaku-aku artis. "Apa enggak kenal sama saya? Ini Dude 
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Harlino," ujarnya. Lain waktu, ia mengaku sebagai Mike Lewis, Christian 

Sugiono, Ariel "Noah", atau artis-artis tampan lainnya. 

 

Sapri juga tak mau kalah. Ia kerap membalas dengan pantun untuk meledek 

pemain lain. Salah satunya kepada Olga Syahputra, pemain Pesbukers lainnya. 

"Naik bendi ke Teluk Naga, pergi ke pasar membeli obeng. Lihat-lihat bodinya 

Olga, kok mirip kayak seng rombeng".  

 

Selain bentuk lawakan berupa pantun juga sering terlihat bentuk spontanitas yang 

tidak jarang juga mengandung kekerasan verbal. Dari lawakannya tersebut, 

terhitung sampai Agustus 2014, Pesbukers sudah 3 kali mendapat teguran tertulis 

dari KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Pesbukers sempat berhenti tayang selama 

sepekan pada Juli 2012 akibat perkataan Olga (salah satu pengisi acara) yang 

mengatakan “Jupe dikit-dikit Assalamualaikum, bagus sih. Tapi kalau 

Assalamualaikum terus lama-lama kayak pengemis”. Perkataan ini dilontarkan 

untuk mengomentari pengisi acara lain (Julia Perez) yang sebelumnya menjawab 

telepon langsung dari pemirsa degan ucapan "Assalamualaikum". Jenis 

pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran atas penghormatan 

terhadap nilai-nilai agama dan norma kesopanan. (www.kpi.go.id, diakses tanggal 

26 Februari 2014). 

 

Pada bulan Juli 2013 Pesbukers kembali mendapat teguran dari KPI pada 

“Sahurnya Pebukers” (Nama acara Pesbukers spesial dibulan ramadhan saat 

waktu sahur). Seperti yang dikutip dari web resmi KPI (www.kpi.go.id) sebagai 

berikit: 

 



���

�

“Pelanggaran yang dilakukan Pesbukers adalah penayangan adegan yang 

melecehkan orang dan/atau masyarakat dengan kondisi fisik tertentu, 

ditampilkannya anak-anak dalam siaran langsung melewati pukul 21.30 

waktu setempat, serta pelanggaran terhadap norma kesopanan dan 

kesusilaan. Adegan-adegan tersebut adalah: 

 

a. Eli (karena giginya) disebut oleh pemain-pemain lainnya dengan 

sebutan “landak”, “obeng”, “ikan sapu-sapu”, “giginya kayak talang 

kelurahan”, “rayap”, “gigi selonjoran”, “serokan pasir”, “penangkal 

petir”. Dalam adegan lain gigi Eli seolah-olah dijadikan alat 

pembuka botol oleh Andika.  

b. Daus Mini disebut oleh pemain-pemain lainnya dengan sebutan 

“jenglot”, “ampas kecap”, “obeng kembang ”, “orang unyil”, “sadel 

becak”. 

c. Kepala Opie Kumis disebut sebagai “tanah wakaf”.  

d. Andika berkata kepada Dewi Perssik, “Cewek begini yang ngabisin 

sampo di rumah nih”.  

e. Dua anak perempuan kecil ditampilkan dalam program siaran 

langsung dan berjoget saat Dewi Perssik menyanyikan lagi dangdut. 

Salah seorang dari mereka disebut berpacaran dengan Daus Mini. 

Anak-anak tersebut disuruh membubuhi bedak di kepala Sapri. 

f. Sapri disebut “korengan”, “borok”. 

g. Andika menyebut seorang perempuan berbadan besar dengan 

“bison”. 

h. Jessica beberapa kali disebut “koplak”. 

i. Andika memperagakan berjalan mengangkang menunjukkan orang 

memakai pembalut.  

j. Yadi, Opie Kumis, dan Dewi Perssik bermain “puk ame-ame”, 

menekankan kalimat ”kalau malam minum susu”. Yadi berkata, 

“Mau nyebutinnya ampe linu banget dah!”  

 

Jenis pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap 

perlindungan kepada orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu, 

norma kesopanan dan kesusilaan, perlindungan anak, dan penggolongan 

program siaran. 

  

KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan menayangkan adegan tersebut 

telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran tahun 2012 Pasal 9, Pasal 

14, Pasal 15 ayat (1) huruf  c, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (1) 

serta Standar Program Siaran Pasal 9, Pasal 15 ayat (1) dan (4), Pasal 17 

ayat (1) dan ayat (2) huruf d, dan Pasal 37 ayat (4) huruf a.” 

 

Untuk ketiga kalinya pada Januari 2014, Pesbukers mendapat teguran dan dikenai 

sanksi pengurangan durasi selama 30 menit selama 3 (tiga) hari berturut-turut di 

tanggal 27 Januari 2014 hingga 29 Januari 2014. 
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Gaya meledek dan slapstick (jenis komedi fisik yang mencakup tiga hal yaitu 

derita, celaka dan aniaya) itu terbukti ampuh membuat penonton betah dan pada 

akhirnya mendatangkan rating. Pesbukers pun meraih penghargaan Panasonic 

Gobel Awards dua kali berturut-turut yakni pada tahun 2013 dan 2014 sebagai 

program Komedi Terfavorit (www.an.tv/tentang_kami.php, diakses tanggal 6 

April 2014). 

 

 

 

4.2. Gambaran Mengenai Objek Penelitian 

 

 

Pada bagian ini, gambaran mengenai objek penelitian digambarkan melalui 

sekolah dimana sampel penelitian diambil yaitu SD Negeri 1 Kalibalau Kencana 

Bandar Lampung, juga gambaran mengenai orang tua responden penelitian 

melalui pendidikan terakhir orang tua, pekerjaan orang tua dan penghasilan orang 

tua per bulan. Serta menggambarkan perilaku anak-anak (responden) berdasarkan 

hasil observasi yang dilakukan peneliti. Penyajian informasi mengenai objek 

penelitian disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini, yaitu meneliti pengaruh 

tayangan komedi Pesbukers terhadap perilaku kekerasan verbal anak. 

 

 

 

4.2.1 Gambaran Mengenai SD Negeri 1 Kalibalau Kencana Bandarlampung 

 

 

Sampel penelitian ini diambil dari SD Negeri 1 Kalibalau Kencana 

Bandarlampung yang berlokasi di Jalan Pangeran Antasari gang Waru 1 No. 4 

Kecamatan Kedamaian Bandarlampung. Sekolah ini memiliki tiga lokal kelas di 

tiap tingkatan kelasnya, atau satu tingkatan kelas di bagi menjadi tiga lokal, 
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misalnya kelas IIIA, IIIB dan IIIC, begitu juga dengan tingkatan kelas lainnya. 

Pada tiap kelas, berisi 29-38 siswa-siswi. Sekolah ini memiliki jumlah murid 

laki-laki lebih banyak dibandingkan murid perempuan, yaitu sebanyak 329 

murid laki-laki dan sebanyak 282 murid perempuan (Data sekunder, 2014). 

 

Penjadwalan sekolah di SDN ini dibagi menjadi dua, yaitu sekolah pagi dan 

sekolah siang. Sekolah pagi dikenakan kepada siswa-siswi kelas I, II, V dan VI 

dimulai pukul 07:15 WIB kemudian berakhir pukul 10:00 untuk kelas I dan II, 

berakhir pukul 12:25 WIB untuk kelas V dan VI. Sedangkan sekolah siang 

dikenakan pada siswa-siswi kelas III dan IV, dimulai pukul 13:15 WIB 

kemudian berakhir pukul 17:00 WIB . 

 

 

 

4.2.2 Gambaran Mengenai Orang Tua Responden 

 

 

Mengenai orang tua responden yang keseluruhannya beragama Islam, 

pendidikan tertinggi Orang tua responden di SD Negeri 1 Kalibalau Kencana 

Bandarlampung ini bervariasi, yakni lulusan SD sampai dengan sarjana, namun 

didominasi oleh lulusan SMA. Begitu juga dengan pekerjaan orang tua 

responden, mulai dari bekerja sebagai buruh, supir, Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

pegawai swasta, TNI/AL dan wiraswasta dengan penghasilan mulai dari 

Rp800.000 sampai dengan Rp4.000.000 per bulan, namun didominasi dengan 

penghasilan Rp.1.500.000 per bulan. 
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4.2.3 Gambaran Mengenai Anak-Anak Sebagai Objek Penelitian 

 

 

Sesuai dengan kriteria objek penelitian, yang menjadi target penelitian adalah 

anak-anak dengan usia 8-10 tahun, berada di kelas 3, 4 dan 5 yang juga 

menonton tayangan Pesbukers. Gambaran yang didapat peneliti bahwa populasi 

atau objek penelitian bertempat tinggal tidak jauh dari sekolahnya, sehingga 

komunikasi yang terjadi antar siswa tidak hanya di wilayah sekolah melainkan 

juga di luar sekolah. Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan beberapa 

siswa juga mengakui bahwa mereka juga berkumpul bermain bersama diluar jam 

sekolah. 

 

Peneliti telah melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian pada bulan 

Februari 2014 dengan menggunakan teknik observasi non partisipan. Observasi 

non partisipan adalah observasi yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan 

peneliti sebagai partisipasi atau kelompok yang diteliti. Peneliti berinteraksi 

langsung dengan anak-anak yang menjadi populasi penelitian, peneliti juga 

memperhatikan seperti apa interaksi yang terjadi antar siswa. Peneliti mendapati 

banyak siswa-siswi berbicara dengan nada yang tinggi, berbahasa kasar, juga 

banyak yang melakukan kekerasan verbal bahkan non verbal. Saling 

mencemooh atau mengejek, membuat siswa lainnya kesal dan tidak jarang 

membalasnya dengan memukul akibat tidak terima dengan ejekan temannya 

tersebut. Setidaknya dari 9 kelompok kelas yang peneliti observasi, ada dua 

kelas dimana masing-masing ada seorang murid yang sampai terluka dan 

menangis akibat berkelahi, dimana perkelahian tersebut sama-sama diawali oleh 

adu mulut yaitu saling ejek. Peneliti juga melihat anak yang berkelahi tersebut 
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yang membuat temannya menangis tidak nampak rasa bersalah, dia enggan 

untuk meminta maaf, merasa bahwa temannya pantas mendapatkan perlakuan 

yang dilakukannya tersebut.  

 


