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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era modern ini, perkembangan masyarakat modern ditandai dengan 

semakin tingginya kebutuhan untuk bertukar informasi melalui media massa. Selain 

itu, masyarakat juga menggunakan media massa untuk mendapatkan gambaran dan 

juga citra realitas sosial (McQuail, 2009, h. 3). Media massa juga berfungsi untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat modern akan informasi baik melalui perangkat 

teknologi komunikasi seperti komputer dan telepon, maupun melalui perangkat 

media massa, seperti radio dan televisi. Medium ini berfungsi untuk menyajikan 

nilai-nilai dan penilaian normatif yang dikemas dan diintergrasikan dengan berita 

dan   hiburan. 

Televisi menjadi salah satu media yang menjadi sebagian besar dalam sisi 

kehidupan manusia, karena berbagai kemudahan dan kebebasan untuk mengakses 

informasi dengan waktu yang singkat. Kemudahan mendapatkan informasi dalam 

waktu yang singkat dapat dilihat dari perkembangan media massa televisi, yang 

semakin hari semakin berkembang dan lantas membuat media berlomba-lomba  

untuk menyajikan tayangan yang kreatif dan informatif yang dilandasi dengan 

tujuan tertentu seperti kepentingan dari pihak tertentu (Azmi, 2014, h. 11-12).  

Kini semakin banyak kebutuhan informasi dan hiburan yang dibutuhkan 

oleh manusia dapat dipuaskan oleh media massa. Televisi, yang menjadi jendela 
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dunia, mempunyai beragam bentuk manfaat,  contohnya adalah sebagai sarana 

untuk menyampaikan informasi dan pendidikan, pertahanan dan keamanan. Yang 

paling mudah dilihat fungsinya adalah sebagai sumber hiburan dan inspirasi 

seseorang karena cara penyampiannya yang unik dan menyenangkan bagi para 

pemirsanya, sehingga membuat mereka menjadi terhibur (Rohani, 2015, h, 633).  

Menurut Murni (Murama, 2016, h. 75), media televisi mempunyai 

keunggulan dibanding media lainnya, yaitu sifatnya yang audiovisual, yang 

memungkinkan khalayak untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan dua 

indra, yaitu indra pendengaran dan penglihatan secara bersamaan. Bentuk dari 

kombinasi komunikasi melalui pengelihatan dan pendengaran akan lebih unggul 

dibandingkan dengan komunikasi melalui penglihatan atau pendengaran saja. 

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang menggunakan gambar disertai dengan 

suara adalah bentuk dari komunikasi yang efektif (Istanto, 2009, h. 24). 

Keunggulan ini menjadikan siaran televisi lebih mudah melekat di dalam 

masyarakat, didukung dengan fakta bahwa harga televisi yang sudah sangat 

terjangkau, sinyal televisi yang sudah bisa dijangkau dimana-mana, channel atau 

saluran televisi yang sudah semakin banyak, membuat media televisi menjadi 

media yang terdekat dengan masyarakat dari berbagai kalangan.  

Televisi saat ini merupakan bagian dari industri media massa yang paling 

banyak digemari dan dicari.  Atas dasar itu, banyak televisi yang berlomba-lomba 

untuk merebut perhatian pemirsa dengan cara menyuguhkan acara-acara yang 

disenangi. Namun lebih daripada itu, televisi telah menjadi satu dengan kehidupan 

sehari-hari, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan 
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pendidikan, tetapi sebagai pemenuhan kebutuhan hiburan. Dilandaskan dengan 

alasan tersebut, berbagai lembaga penyiaran dengan berbagai cara yang kreatif 

berusaha untuk memuat program yang lebih variatif seperti program berita, berita 

selebritis, acara kuis, acara keagamaan, talkshow, maupun acara komedi. 

Bedasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI) tentang indeks kualitas program siaran TV periode 2 tahun 2017, 

talkshow memasuki urutan tiga besar setelah jenis tayangan wisata budaya dan 

religi. Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk 

menghibur khalayak dalam bentuk musik, lagu, cerita, permainan ataupun 

pertunjukan. Jenis-jenis program hiburan mencakup drama seperti program 

sinetron yang menyajikan cerita dari berbagai tokoh secara bersamaan, program 

game show yang terbagi menjadi tiga jenis yaitu: quiz show, ketangkasan, talkshow, 

program musik, maupun pertunjukan. Semua program ini mempunyai tujuan utama 

yaitu untuk menghibur penonton. 

Beberapa kelompok manusia, secara aktif, menggunakan televisi untuk 

membangun konstruksi realitas dan stereotipe tertentu. Siahaan (Siahaan, 2018, h. 

10-11), menemukan bahwa media berperan aktif dalam membentuk persepsi 

khalayak pada realitas sosial, mengingat banyaknya masyarakat yang mendapatkan 

sumber informasi, pendidikan, maupun hiburan melalui media sosial.  

Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (Munanjar, 2016, h. 3), 

pengertian realitas sosial adalah suatu kualitas yang terdapat pada fenomena yang 

kita akui memiliki keberadaan yang tidak bergantung pada kehendak kita. 

Kesimpulan yang didapat adalah realitas sosial terdapat dalam kehidupan sehari-
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hari sehingga selalu memiliki dimensi objektif dan dimensi subjektif. Dengan kata 

lain, media mempunyai peran yang besar untuk membentuk persepsi publik melalui 

apa yang ditayangkan sesuai dengan muatan kepentingan dari masing-masing 

media (Anggoro, 2014, h. 38). Terkadang persepsi yang ingin disampaikan tidak 

diutarakan secara verbal tetapi melalui simbol-simbol tertentu yang diselipkan. 

Televisi, bersama kelompok dominan dalam waktu bersamaan menyuarakan 

pendapat mereka, sehingga menutup akses terhadap kelompok minoritas. Menurut 

Sukmana (Sukmana, 2016, h. 66), budaya massa yang dianut masyarakat 

merupakan cerminan atas pencitraan dunia televisi, termasuk pemaknaan dari 

sebuah stereotipe. Tayangan talkshow yang cukup ringan dan banyak peminat, 

menjadi salah satu media yang dapat digunakan untuk menyampaikan persepsi 

tertentu kepada khalayak.  

Salah satu tayangan talkshow yang disiarkan di iNews adalah Hotman Paris 

show, merupakan sebuah program acara talkshow yang dipimpin oleh sosok yang 

berpengalaman dalam ranah hukum dan gigih memperjuangkan kliennya, yaitu 

Hotman Paris, bersama Lolita Agustine dan Melaney Ricardo, menghadirkan 

bintang tamu sensasional dari berbagai kalangan dengan berbagai isu-isu yang 

masih banyak dibicarakan oleh khalayak untuk berbincang-bincang seputar gaya 

hidup dan juga menggali masalah dan konflik yang dihadapi. Hotman Paris Show 

hadir di iNews pada hari Rabu dan Kamis, 21.00-22.00 WIB.  

Hotman Paris Show pertama kali diadakan pada tahun 2015, dan yang 

sampai sekarang sudah berjalan selama empat tahun ini, telah mengundang banyak 

bintang tamu papan atas seperti Nikita Mirzani, Cinta Laura, Luna Maya dan Sara 
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Wijayanto. Talkshow Hotman Paris Show menggunakan konsep yang berisikan 

segi permasalahan seseorang diiringi hiburan dengan cara Hotman Paris 

membawakan obrolan di dalam talkshow ini.  

Bintang tamu yang dihadirkan dalam Hotman Paris Show seringkali 

berbicara mengenai curhatan dan permasalahan pribadi yang sedang mereka 

hadapi. Hal yang membedakan Hotman Paris Show dengan acara lainnya adalah 

dari segi bintang tamu, dimana rata-rata bintang tamu yang dihadirkan berjenis 

kelamin perempuan yang berparas cantik. Dengan meneliti dari segi teks maupun 

wacana pada saat acara berlangsung, maka dapat ditemukan makna dan maksud-

maksud di balik bahasa nonverbal, pengangkatan tema, dan dari bintang tamu itu 

sendiri.  

 

1.2. Identifikasi Masalah  

 Analisis wacana kritis memainkan peranan yang krusial dalam kehidupan 

masyarakat karena berfungsi untuk membangun opini publik maupun realitas 

sosial. Wacana dapat dikategorikan menjadi dua bentuk. Kedua bentuk ini 

merupakan wacana tulis dan wacana lisan. Wacana lisan merupakan  wujud dari 

komunikasi verbal yang melibatkan penutur dan lawan tutur, dan ciri-ciri lainnya 

adalah adanya kata-kata yang diutarakan. Sedangkan wacana tulis adalah wacana  

yang melibatkan baik penulis maupun pembaca (Payuyasa, 2017, h. 15). Olah 

wacana ini sering sangat mudah di konsumsi oleh banyak orang, salah satu medium 

yang   paling efektif dalam penyampaian wacana ini adalah melalui media massa. 
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Televisi, sebagai salah satu media massa yang sudah melekat di tengah masyarakat, 

menjadi menjadi pilihan yang tepat dalam menyampaikan wacana ini. Televisi 

memuat berbagai konten mulai dari informasi, edukasi, bahkan sampai hiburan. 

Terlebih lagi, televisi dapat dintonton oleh masyarakat dari berbagai kalangan 

masyarakat dari yang rendah sampai yang tertinggi sekalipun. Televisi menawarkan 

program-program yang strategis bagi berbagai kelompok sosial politik untuk   

menampilkan olahan bahasa yang mereka ingin sampaikan.  

 Salah satu program televisi dari stasiun televisi swasta yaitu iNews, dengan 

program acara talkshow berjudul Hotman Paris Show, memuat berbagai wacana 

yang dikemas dalam berbagai macam bahasa verbal maupun nonverbal. Program 

acara yang sudah ada sejak tahun 2015,  berisikan tentang permasalah dan konflik 

yang sedang dihadapi oleh bintang tamu yang diundang. Hotman Paris, selaku host 

dari Hotman Paris Show, walau sudah menikah selama 30 tahun, dikenal sebagai 

seorang kaya raya yang menyukai perempuan berparas cantik dan bertubuh ideal. 

Peneliti mengamati bahwa bintang tamu yang dihadirkan dalam Hotman Paris 

Show kebanyakan merupakan perempuan berparas cantik dengan tubuh yang ideal 

seperti Farah Quinn, Luna Maya, dan Nikita Mirzani. Berbagai bahasa nonverbal 

yang dilampirkan oleh Hotman Paris tentu saja memunculkan berbagai wacana 

dalam masyarakat. Wacana ini pun akhirnya membentuk persepsi publik tentang 

penampilan dan citra tubuh seorang perempuan. 

 Media menganggap bahwa seksualitas perempuan adalah hal yang pasif dan 

privat. Posisi otoritas masih di dominasi oleh laki-laki, yang memonopoli posisi 

yang senior di hampir semua institusi, sedangkan pekerjaan perempuan hanyalah 
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hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan dapur. Stereotipe seperti ini 

sebenarnya selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan. 

Mereka menjadi mempunyai lebih sedikit kesempatan dalam mendapatkan kerja di 

lapangan kerja, membuat perempuan kehilangan otoritas atas dirinya (Muwarni, 

2010, h. 19). 

 

1.3. Rumusan Masalah 

 Bedasarkan fakta-fakta yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya 

mengenai apa yang menjadi wacana yang membangun persepsi publik tentang 

bentuk tubuh perempuan dalam talkshow Hotman Paris Show, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana wacana tubuh perempuan dalam 

Hotman Paris Show di iNews?  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Mengacu pada rumusan masalah yang telah diajukan oleh peneliti, 

penelitian ini memiliki tujuan. Melihat dari sudut pandang peneliti yang 

menganggap hal ini sebagai suatu persepsi publik yang perlahan mulai bertumbuh 

penting untuk diteliti, maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah:  

1. Mengidentifikasi wacana tubuh perempuan dalam tayangan Hotman Paris 

Show.  
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2. Mempelajari perkembangan definisi dari tubuh perempuan dari masa ke 

masa. 

 

1.5. Kegunaan Penelitan 

 Kegunaan akademis dalam penelitan ini adalah untuk memberikan 

gambaran yang jelas atau menggambarkan bagaimana wacana tersebut 

disampaikan. Hal ini agar secara sosial, masyarakat mempunyai pengetahuan 

tentang cara-cara media membangun konstruksi sosial sehingga masyarakat tidak 

mudah terbawa dengan persepsi yang dibangun. Sedangkan manfaat praktis dalam 

penelitian ini adalah untuk membongkar kesadaran palsu yang berlaku di 

masyarakat.  

 

1.6. Sistematika Penelitian 

Bab I  Pendahuluan 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Bab ini berisi definisi dari komunikasi, media elektronik televisi dan 

peran dalam masyarakat. Selain itu, bab ini juga memberi penjelasan 

mengenai salah satu program tayangan bergenre talkshow, Hotman 

Paris Show, yang menghadirkan bintang tamu yang kebanyakan 

ber-jenis kelamin perempuan.  

1.2.Identifikasi Masalah 
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Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai salah satu genre dari 

tayangan televisi, yaitu talkshow, dan salah satu dari tayangan 

talkshow yang menimbulkan banyak tanda tanya karena bintang 

tamu dan dihadirkan, yaitu Hotman Paris Show. Dalam bagian ini 

pula akan menjelaskan tentang bagaimana tayangan ini membangun 

persepsi publik sehingga terjadi konstruksi sosial terhadap tubuh 

perempuan secara general.  

1.3.Rumusan Masalah 

Bab ini berisikan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk 

mengidentifikasi apa yang menjadi makna dari tubuh perempuan 

dalam tayangan talkshow Hotman Paris Show dan akan menjadi 

cakupan pembahasan dalam penelitian ini.   

1.4.Tujuan Penelitian 

Bab ini berisikan tujuan penelitian yang akan memberikan bahan 

pertimbangan untuk melihat makna-makna dari persepsi yang 

sedang atau akan dibangun di kemudian hari. 

1.5.Kegunaan Penelitian 

Bab ini berisikan tentang penggambaran secara sosial kepada 

masyarakat untuk mengetahui bagaimana makna yang tersembunyi 

itu dibentuk dari bahasa verbal maupun nonverbal. 

1.6. Sistematika Penelitian 

Bab ini berisi tentang rangkuman  dan isi dari setiap bagian yang ada 

dalam penelitian ini. 
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Bab II  Objek Penelitian dan atau Subjek Penelitian 

Bab ini berisikan tentang tiga unsur utama yaitu media, host, dan 

bintang tamu. Tempat yang akan diteliti adalah media baru, lebih 

spesifiknya pada media elektronik televisi. Objek yang akan diteliti 

adalah host pada acara Hotman Paris  Show dalam memaknai tubuh 

perempuan, yaitu bintang tamu dari tayangan tersebut. Bab ini juga 

akan menyajikan siapa saja bintang tamu yang diundang dalam 

tayangan tersebut, dari kalangan apa saja, dan akan memasukan latar 

belakang bintang tamu.  Objek yang hendak diteliti adalah Hotman 

Paris sebagai host dalam tayangan Hotman Paris Show, bagaimana 

makna ini dikemas dalam bahasa verbal dan nonverbal untuk 

membangun persepsi tentang tubuh perempuan.  

Bab III  Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisikan tentang definisi dari komunikasi, media massa 

televisi, teori konstruksi sosial, perempuan dalam media massa, 

gender, persepsi tubuh perempuan, dan analisis wacana.  

Bab IV  Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi tentang teknik pengumpulan data, pengolahan data, 

dan analisis data. Penelitian ini akan menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis wacana Sara 
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Mills. Dari hasil yang diolah akan diinterpretasikan dalam bentuk 

narasi.  

Bab V  Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisikan tentang hasil penemuan dari peneliti dan 

dibandingkan dengan pandangan yang berlaku dalam masyarakat.  

Bab VI  Penutup 

  VI.1. Kesimpulan 

  Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian. 

  VI.2. Saran 

Bab ini berisikan saran yang diberikan oleh peneliti terhadap 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


