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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Maraknya tayangan infotainment di berbagai media dikukuhkan dengan 

meningkatnya rating tayangan-tayangan tersebut di televisi. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan AGB Nielsen, rata-rata pemirsa infotainment pada 

Januari-Maret 2008 sebanyak 533 ribu tiap hari, sedangkan berita hanya 288 

ribu. (Koran Tempo, 27 Mei 2008). Hal itu menunjukkan kebutuhan 

masyarakat akan berita mulai tergeser oleh infotainment. 

Menurut Held (1970) kepentingan publik didasarkan pada dua hal yaitu 

majoritarian view yang menyamakan antara kepentingan media dengan 

kepentingan publik dan unitarian view yang mangacu pada keputusan para 

ahli dan tokoh masyarakat mengenai apa saja yang penting bagi pemerintah. 

(Syahputra, 2006: 142) 

Dari pengertian kepentingan publik tersebut, tampaknya terjadi 

penyiutan yang dilakukan infotainment terhadap makna kepentingan publik. 

Dimana, infotainment mengangkat permasalahan selebritis sebagai konsumsi 

publik, padahal kehidupan selebritis tidak terkait dengan kepentingan publik. 

Para selebritis tidak memiliki power atas media maupun atas keputusan yang 

baik dan menyangkut kehidupan masyarakat luas. 

Leo Braudy, seorang profesor Bahasa Inggris di University of Southern 

California mengatatakan bahwa jurnalisme infotainment adalah penyampaian 
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berita sebagai sebuah rahasia yang harus diketahui publik. Namun pada 

akhirnya pemberitaan itu hanya berkutat pada hal-hal yang mengandung 

skandal dan kecabulan. (Kovach & Rosenstiel, 2004:193) 

Menurut Veven Wardhana, para wartawan infotainment akan dengan 

lantang mengatakan bahwa perselingkuhan itu perlu dibongkar, karena 

menyangkut masalah moral dalam perkawinan. Pun demikian dengan masalah 

perceraian, dan gaya pacaran para selebritas. Hal tersebut justru membuat isi 

berita yang mereka sampaikan cenderung mengarah pada pergunjingan. 

(ekewenats.blogspot.com) 

Konsep infotainment awalnya berasal dari John Hopkins University 

Baltimore, Amerika Serikat. Ide dasar konsep infotainment berawal dari 

asumsi informasi, kendati dibutuhkan oleh masyarakat namun tidak dapat 

diterima begitu saja. Untuk itu dibuat sebuah pancingan khusus dengan 

menyelipkan entertainment (hiburan) yang menarik perhatian masyarakat 

ditengah information (informasi). (Syahputra, 2006: 66) 

Di Indonesia, tayangan infotainment semakin menjamur bersamaan 

dengan maraknya tayangan sinetron dan berbagai acara reality show. Karena 

tayangan-tayangan tersebut butuh ruang tersendiri sebagai ajang publikasi 

khususnya bagi para selebritis yang terlibat di dalamnya. Hal ini juga 

merupakan salah satu bukti nyata dari the logic accumulation atau dalam 

istilah Dedy N. Hidayat (2003) never ending circuit of capital accumulation : 

M-C-M (Money - Commodities – More Money). (Syahputra, 2006: 68) 
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Walaupun infotainment banyak diminati, namun tetap ada pihak yang 

tidak sepakat dengan perkembangan infotainment tersebut. Buktinya, pada 

tahun 2006 Nahdatul Ulama (NU), salah satu organisasi Islam di Indonesia, 

mengeluarkan fatwa yang mengharamkan infotainment. Fatwa itu dikeluarkan 

karena infotainment dianggap mengarah pada pergunjingan atau ghibah. Saat 

ini keputusan itu hanya berlaku bagi mesyarakat NU saja. 

Menurut Fickry dalam situs wordpress.com, infotainment berisi hal-hal 

yang sensasional dan bombastis seperti yang beredar di Inggris dalam bentuk 

koran kuning, sehingga biasa disebut jurnalisme kuning (yellow jurnalism). 

Sementara M. Taufiqurrahman dalam situs old.thejakartapost.com 

mengganggap infotainment tak lebih dari sekadar tayangan sampah. 

 Setelah para pegawai infotainment diakui sebagai anggota Persatuan 

Wartawan Indonesia pada tahun 2005. Infotainment pun mulai disebut sebagai 

salah satu produk jurnalistik dengan istilah jurnalisme infotainment.  Mungkin 

dari segi pengumpulan data, infotainment cukup memenuhi kriteria kerja 

jurnalistik. Namun, belum ada penelitian atau teori yang membuktikan bahwa 

infotainment dapat disebut sebagai berita atau produk jurnalistik..  

B. Rumusan Masalah 

Dari paparan di atas, maka dapat dirumuskan satu permasalahan sebagai 

berikut: 

Bagaimana infotainment menerapkan unsur-unsur produk jurnalistik 

dalam penyampaian produknya? 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 4

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui bagaimana infotainment menerapkan unsur-unsur 

produk jurnalistik. 

2. Untuk mengetahui apakah infotainment bisa disebut sebagai salah satu 

produk jurnalistik. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan pemahaman mengenai unsur-unsur kelayakan yang harus 

dipenuhi sebuah berita. 

2. Sebagai kontribusi bagi para jurnalis, akademisi maupun masyarakat 

dalam menyikapi perkembangan infotainment. 

3. Sebagai salah satu acuan untuk memperkaya wacana di tengah 

perdebatan mengenai keberadaan infotainment dalam perspektif 

jurnalistik. 

 

E. KERANGKA TEORI 

Teori merupakan landasan berpijak bagi seorang peneliti dalam 

melakukan penelitian. Untuk itulah, penelitian ini akan mengambil beberapa 

teori untuk landasan berpijak bagi penulis.  

Landasan teori diawali dengan teori mengenai infotainment. Hal ini 

disebabkan obyek penelitian ini adalah produk infotainment. 
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1. Infotainment 

Kata infotainment merupakan neologisme, atau kata bentukan baru yang 

menggabungkan information (informasi) dan entertainment (hiburan). Artinya 

infotainment adalah informasi yang dikemas dengan cara yang menghibur. 

Namun di Indonesia infotainment dimaknai sebagai informasi tentang hiburan. 

Sehingga sisi hiburan menjadi substansi untuk disampaikan kepada 

masyarakat. Akibatnya seringkali banyak informasi yang disampaikan kepada 

pemirsa bukanlah informasi yang mereka butuhkan, tetapi informasi yang 

dianggap dapat menghibur. (Syahputra, 2006: 66) 

Berdasarkan penelusuran msn dictionary, infotainment adalah 

information treated as entertainment: television programs that deal with 

serious issues or current affairs in an entertaining way.  Hal tersebut berarti 

infotainment bagaimanapun juga seharusnya berisi tentang informasi-

informasi yang menyangkut hajat hidup masyarakat dan mampu memberikan 

pendidikan bagi pemirsanya.      

Sementara itu, Fickry, dalam situs wordpress.com berpendapat bahwa 

Infotainment sebenarnya merupakan analog dari entertainment yang bobotnya 

memang ke arah hiburan. Biasanya berupa tayangan atau pemuatan tulisan 

atau informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi orang terkenal.  

Di negara Barat terutama Inggris, hal itu biasa dilakukan koran kuning 

berbentuk tabloid, yang menyajikan berita eksklusif dari balik tembok istana. 

Di Indonesia dominasi infotainment dipegang oleh televisi. Definisi ini 

tampaknya sesuai dengan pemahaman infotainment yang terjadi di Indonesia. 
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Dengan demikian infotainment telah menjalankan perannya sebagai salah satu 

produk hiburan sekaligus pemberi informasi. (BP2i, 2006: 61) 

Para ahli komunikasi dan media menyebut infotainment sebagai soft 

jurnalism, jenis jurnalisme yang menawarkan berita-berita sensasional, lebih 

personal, dengan selebriti sebagai perhatian liputannya. Infotainment menjual 

informasi yang dipertimbangkan memenuhi selera pasar, sehingga kerap kali 

menanggalkan kaidah penting jurnalisme atas nama “pembohongan terhadap 

publik.” (Syahputra, 2006: 68) 

Tayangan infotainment muncul antara lain karena struktur industri 

penyiaran, integrasi vertikal dan horisontal industri media, tekanan pencapaian 

ekonomi, dan munculnya pekerja media yang memiliki keterikatan namun 

minim pemahaman kode etik jurnalistik. (Syahputra, 2006: 69) 

Dampak dari minimnya pemahaman kode etik jurnalistik oleh para 

wartawan infotainment menyebabkan infotainment jauh dari kualitas produk 

jurnalistik. Tak hanya itu, etika wawancara pun kerap kali luput dari perhatian 

para wartawan infotainment yang pada akhirnya sering berujung pada 

pertikaian dengan narasumber. (Syahputra, 2006: 69) 

Project Censored, sebuah lembaga penyelidikan sosiologis untuk 

kebebasan informasi di Amerika, menggolongkan infotainment ke dalam 

kategori junk food news. Seperti seumumnya junk food -- istilah berbau 

derogatoris untuk makanan berselera global namun berbahan baku miskin 

kualitas -- junk food news mengacu pada berita-berita bermutu rendah dengan 

gambar-gambar dangkal.  
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Mungkin saja infotainment disebut junk food news karena minimnya 

kualitas para reporter infotainment dan tingginya tekanan deadline yang harus 

dipenuhi. Sehingga tak jarang satu berita ditayangkan dalam beberapa 

infotainment dengan isi dan ulasan serta gambar yang sama. Kalangan televisi 

menyajikan infotainment karena mudah dibuat dan berbiaya murah. (Jurnal 

Nasional, 23 Feb 2008) 

Jurnalis infotainment kebanyakan direkrut oleh production house bukan 

dari kalangan jurnalis yang betul-betul telah memenuhi syarat-syarat seorang 

jurnalis sesuai aturan yang berlaku, meskipun mereka lulusan perguruan 

tinggi. Mereka seringkali manangkap secara tidak jernih substansi persoalan 

dan lebih mendahulukan sensasi.  

Sebagian diantara jurnalis infotainment banyak yang tidak 

mengutamakan fakta bahkan menciptakan fakta tanpa melakukan kroscek 

dengan pihak narasumber (selebritas). Banyak pula diantara mereka yang 

menggunakan narasumber yang tidak kompeten dengan sajian informasi yang 

akan disajikan. Mereka tidak peduli dampak dari penayangan yang dihasilkan 

dari liputannya, karena alasan ekonomi mendominasi peliputan daripada 

alasan sosial. (BP2i, 2006: 33) 

Berikut adalah sembilan kekeliruan dunia infotainment secara umum 

menurut Iswandi Syahputra yang disusun atas dasar pengamatan dan 

pengkajian teks (content) tayangan sejumlah infotainment: 
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a. Gosip sebagai Berita 

Pada intinya, gosip bukanlah berita dan berita tidak bisa dibuat gosip. 

Berita mengandung unsur kebenaran, informasi dan keterbaruan. 

Sementara gosip, walaupun baru, namun tetap belum mengandung 

kebenaran dan bersifat informatif. Harus ada kebenaran yang disampaikan 

oleh sebuah gosip agar dapat disebut sebagai berita, berikut dengan 

kapabilitas narasumber dalam menyampaikan informasi. 

Selain itu harus dilihat juga nilai-nilai berita yang terkandung dalam 

informasi tersebut supaya layak disampaikan kepada mayarakat.  

b. Mencari-cari Kesalahan 

Dalam praktek jurnalistik memang ada semacam dorongan untuk 

selalu bersikap kritis. Namun, bersikap kritis tentunya berbeda dengan 

mencari-cari kesalahan. Bersikap kritis lebih didorong pada mencari fakta 

baru, informasi baru, atau mencari berita di balik berita. Dalam bersikap 

kritis tidak ada tendensi mencari kesalahan apalagi menghakimi 

narasumber. Selain itu, sikap kritis wartawan harus selalu berorientasi 

pada kepentingan publik. 

c. Pemaksaan 

Kendati sering dikritik karena sering melakukan pemaksaan untuk 

memperoleh informasi yang sebenarnya tidak dibutuhkan publik dari 

narasumber yang umumnya berasal dari selebritis, tampaknya 

infotainment tidak menyadari hal tersebut sebagai sebuah kesalahan 

metodologi mencari berita dan informasi dari narasumber. 
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Pemaksaan itu tak jarang menimbulkan trauma kepada narasumber, 

akibatnya tak jarang mnucul sikap skeptis dan membentuk resistensi dari 

narasumber kepada wartawan. Bahkan tak jarang, pemaksaaan itu 

menimbulkan konfilk antara wartawan dengan narasumber. 

d. Dramatisasi 

Untuk menggugah dan merenyuh sisi humanis kemanusiaan, 

dramatisasi dapat dibenarkan namun tetap dalam bingkai etika dan norma 

yang berlaku, terutama tetap harus berdasarkan fakta. Sehingga 

dramatisasi berita hanya merupakan salah satu teknik pengemasan berita 

untuk menarik perhatian masyarakat. 

Kebiasaan yang terjadi dalam infotainment berjalan sebaliknya, proses 

dramatisasi berita justru dijadikan “fakta” yang disajikan berulang-ulang. 

Dramatisasi yang dijadikan fakta berakibat pada adanya bias dalam 

pemberitaan tersebut, sehingga khalayak sulit membedakan antara fakta 

dan metafora yang disampaikan narator atau pembawa acara infotainment. 

e. Opinisasi 

Dalam bidang jurnalistik, wartawan tidak boleh menyampaikan opini 

atau subyektivitasnya dalam pemberitaan. Dalam dunia infotainment yang 

terjadi justru opinisasi sistemik, yaitu praktek pembentukan opini yang 

diproduksi secara sadar, tendensius dan dan berpretensi yang secara 

langsung dibacakan oleh presenter malalui berbagai narasi. 

Kenyataanya infotainment justru seringkali membentuk opini khalayak 

dengan komentar atau pertanyaan yang tidak relevan dengan fakta yang 
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disampaikan. Akibatnya opini yang terbentuk pada khalayak berbeda 

dengan kenyataan yang ada. 

f. Penggunaan Media 

Ketidakjelasan pengaturan penggunaan media dalam sejumlah 

tayangan infotainment menjadi alasan mengapa infotainment dapat dengan 

mudah menggunakan televisi yang merupakan media massa dengan 

frekuensi milik publik sebagai tempat media menyalurkan berbagai 

produksi beritanya.  

Kenyataannya kebanyakan informasi dalam infotainment diproduksi 

oleh production house yang bukan merupakan salah satu jenis media 

massa. Sehingga, apabila terjadi masalah terkait dengan pemberitaan 

infotainment, pihak yang merasa bermasalah itu akan mengalami kesulitan 

untuk menyelesaikannya. Kerena bisa terjadi saling melempar tanggung 

jawab antara production house dengan televisi yng menyiarkannya. 

g. Mengumbar privasi 

Kekeliruan ini seakan sudah menjadi trade mark infotainment. Hal ini 

terjadi karena infotainment gagal menggunakan atau menggali perspektif 

lain dari sosok selebritis. Padahal telah tersurat dengan jelas dalam kode 

etik jurnalistik untuk dapat menjaga privasi narasumber. 

h. Mengancam 

Ancaman memang tidak dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk sikap 

yang memaksa selebritis melunak. Sebab, memang selebritis 

membutuhkan media untuk menjaga popularitasnya. Hal inilah yang 
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semakin memerparah profesionalisme kerja infotainment. Dengan 

mengancam memboikot acara selebritis, infotainment merasa berkuasa. 

Padahal tidak demikian seharusnya. 

Ketergantungan para selebritis dengan infotainment untuk 

meningkatkan popularitasnya mengakibatkan para wartawan infotainment 

seolah memiliki hak terhadap seluruh kehidupan pribadi sang artis. 

i. Penggunaan Istilah 

Kekeliruan ini sering terjadi dan dapat membingungkan masyarakat. 

Selain penggunaan istilah pasangan selebritis, artis dan aktor yang 

terkesan mudah diraih, istilah jurnalis juga sering digunakan untuk 

merujuk pekerja infotainment. Apabila dahulu seseorang harus besusah 

payah untuk mendapatkan gelar selebritis, maka saat ini setiap orang 

seolah layak menyandang gelar tersebut hanya dengan sekali muncul di 

televisi.  

Bahkan, kini ranah selebritas yang dijadikan lahan oleh para wartawan 

infotainment telah mulai merambah kepada publik figur lain yang 

sebenarnya tidak terlait dengan dunia selebritas. Misalnya, atlet, pemuka 

agama atau keluarga para artis yang tidak terjun ke dunia 

selebritas.(Syahputra, 2006: 169) 

2. Jurnalisme 

Kita membutuhkan berita untuk menjalani hidup kita, untuk melindungi 

diri kita, menjalin ikatan satu sama lain, mengenali teman dan musuh. 

Jurnalisme tak lain adalah sistem yang dilahirkan masyarakat untuk memasok 
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berita. Inilah alasan mengapa kita peduli terhadap karakter berita dan 

jurnalisme yang kita dapatkan: mereka memengaruhi kualitas hidup kita, 

pikiran kita dan budaya kita. (Kovach & Rosenstiel, 2004:2) 

 Jurnalisme menyediakan sesuatu yang unik untuk sebuah budaya 

informasi yang independen, dapat diandalkan, akurat dan komprehensif yang 

dibutuhkan anggota masyarakat untuk hidup mereka. (Kovach & Rosenstiel, 

2004: 4) 

Jurnalistik atau journalisme berasal dari perkataan journal, artinya 

catatan harian, atau catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa juga 

berarti suratkabar. Journal berasal dari perkataan Latin diurnalis, artinya 

harian atau tiap hari. Dari kata itulah lahir kata jurnalis, yaitu orang yang 

melakukan pekerjaan jurnalistik. (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2006:15) 

Mac Dougall menyebutkan bahwa journalisme adalah kegiatan 

menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Jurnalisme 

sangat penting kapanpun dan di manapun. Jurnalisme sangat diperlukan dalam 

suatu negara demokratis. Tak peduli apapun perubahan-perubahan yang terjadi 

di masa depan, baik sosial, ekonomi, politik, maupun yang lain-lainnya. 

(Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2006:15) 

Sejarah jurnalistik dimulai ketika tiga ribu tahun yang lalu, Firaun di 

Mesir, Amenhotep III, mengirimkan ratusan pesan kepada para perwiranya di 

provinsi-provinsi untuk memberitahukan apa yang terjadi di ibukota. Di 

Roma, 2000 tahun yang lalu Acta Diurna (tindakan-tindakan harian)- 

tindakan-tindakan harian senat, peraturan-peraturan pemerintah, berita 
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kelahiran dan kematian ditempelkan di tempat-tempat umum. Selama abad 

pertengahan Eropa, siaran berita yang ditulis tangan merupakan media 

informasi yang penting bagi para usahawan. (Kusumaningrat & 

Kusumaningrat, 2006:16) 

Keperluan untuk mengetahui apa yang terjadi merupakan kunci lahirnya 

jurnalisme selama berabad-abad. Tetapi, jurnalisme itu sendiri baru benar-

benar dimulai ketika huruf-huruf lepas untuk percetakan mulai di gunakan di 

Eropa pada sekitar tahun 1440. Dengan mesin cetak, lembaran-lembaran berita 

dan pamflet-pamflet dapat dicetak dengan kecepatan lebih tinggi, dalam 

jumlah yang lebih banyak dan dengan ongkos yang lebih rendah. 

(Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2006:16) 

Menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, tujuan utama jurnalisme 

adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup 

merdeka dan mengatur diri sendiri. Untuk memenuhi tugas ini, maka para 

jurnalis harus mematuhi prinsip-prinsip jurnalisme yang disebut sembilan 

elemen jurnalisme. Sembilan elemen jurnalisme berisi: 

1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. 

2. Loyalitas pertama jurnalisme kepada warga. 

3. Intisari jurnalisme adalah disiplin dalam verifikasi. 

4. Para praktisinya harus menjaga independensi terhadap sumber berita. 

5. Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan. 

6. Jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik, maupun 

dukungan warga. 
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7. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting menarik dan 

relevan. 

8. Jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional. 

9. Para praktisinya harus diperbolehkan mengikuti hati nurani mereka. 

(Kovach & Rosenstiel, 2004:8) 

Tak hanya kejelian dalam proses reportase yang dibutuhkan. Akurasi, 

kejujuran dan obyektivitas dalam penyampaian beritapun menjadi poin 

penting yang tak boleh luput diperhatikan dalam menyajikan sebuah berita 

yang berazaskan kebenaran. Seperti yang dikutip dari pasal 9 Deklarasi 

Chapultepec  

“Kredibilitas pers terkait dengan komitmen pada kebenaran, pada 
pencapaian akurasi, kejujuran dan obyektivitas dan pada perbedaan yang 
jelas antara berita dan iklan. Pencapaian tujuan-tujuan ini dan 
penghormatan pada nilai-nilai etika dan profesi tidak dapat dipaksakan. 
Ini adalah tanggung jawab eksklusif para jurnalis dan media. Dalam 
ssbuah masyarakat yang bebas, opini publiklah yang memberi ganjaran 
atau hukuman.” (Suhandang. 2006:4) 
 
Sementara itu, perkembangan media massa sebagai sarana komunikasi 

membuat Djafar H. Assegaff memberikan pengertian jurnalistik dalam kaitan 

dengan dunia modern sebagai kegiatan untuk menyampaikan berita kapada 

khalayak melalui media massa. (Assegaff, 1983:11) 

3. Berita 

Melihat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh para jurnalis dalam 

menjalankan tugasnya, maka jelas bahwa tidak semua informasi dapat 

dikatakan sebagai berita atau karya jurnalistik. 

 Menurut The New Grolier Webster International Dictionary, berita 
adalah ”(1) Current information about something that has taken place, or 
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about something not known before; (2) News is information as presented by a 
media such as papers, radio, or television; (3) news is anything or anyone 
regarded by a news media as a subject worthy of treatment.” 

 
Artinya sebuah peristiwa layak menjadi berita ketika ia memiliki nilai 

yang dihargai dalam masyarakat, padahal belum banyak orang yang 

mengetahuinya. Hal itu tentu saja berkaitan dengan hajat hidup orang banya 

atau setidaknya mampu mengedukasi masyarakat. Sehingga, informasi itu 

harus disebarkan secara luas melalui media massa. (Kusumaningrat & 

Kusumaningrat, 2006:39) 

Sementara itu Mitchel V. Charnley mendefinisikan berita sebagai the 

timely report of fact or opinion, that hold internal or importance, or both for a 

considerable number of people. Definisi itu dapat disederhanakan supaya 

lebih mudah dipahami, yaitu bahwa berita adalah informasi yang aktual 

tentang fakta-fakta dan opini yang menarik perhatian orang. (Kusumaningrat 

& Kusumaningrat, 2006:39) 

Menurut Deborah Potter, ada beberapa news value (nilai-nilai berita) 

yang membuat sebuah peristiwa layak untuk disajikan kepada masyarakat 

sebagai sebuah berita. Nilai-nilai berita itu antara lain: 

a. Ketepatan waktu 

Artinya bahwa informasi yang disampaikan baru saja terjadi atau 

belum banyak diketahui orang.  
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b. Dampak 

Sebuah informasi memiliki nilai berita apabila memiliki dampak 

yang luas dalam masyarakat. Dampak itu dapat memengaruhi orang 

untuk terus menyimak berita yang disampaikan. 

c. Kedekatan 

Faktor kedekatan dengan peristiwa atau informasi yang disampaikan 

akan menambah efek emosional pada khalayak. 

d. Kontroversi 

Sudah sewajarnya bagi manusia berbeda pendapat satu dengan yang 

lainnya. Hal itulah yang menyebabkan kontroversi menjadi sesuatu 

yang menarik untuk diikuti. Supaya masyrarakat memiliki rujukan 

untuk memihak pada salah satu pihak. 

e. Tokoh Penting 

Sebuah peristiwa akan lebih menarik untuk diberitakan apabila ada 

sosok orang terkenal yang terlibat di dalamnya. 

f. Topik Pembicaraan 

Sebuah berita yang menarik adalah apabila ia bisa menjadi sebuah 

topik pembicaraan dengan orang lain. Sehingga ia bisa juga dijadikan 

sebagai salah satu alat untuk bersosialisasi. 

g. Keganjilan 

Sebuah peristiwa menarik untuk dijadikan berita apabila menyangkut 

hal-hal yang tidak lazim terjadi di tengah masyarakat. Hal-hal yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 17

luar biasa dan tidak terduga tentu akan mengusik rasa penasaran 

alamiah manusia. (Potter, 2006: 5) 

Sebuah berita bisa didapatkan dari kejadian yang berlangsung secara 

alamiah, misalnya bencana alam atau kecelakaan. Berita juga bisa didapatkan 

dari kegiatan-kegiatan yang relah terencana sebelumnya seperti rapat, dan 

konferensi pers. Namun, ada juga berita yang didapat dari usaha wartawan itu 

sendiri, misalnya memalui observasi, wawancara dengan narasumber yang 

sekiranya memiliki informasi penting atau melakukan penelusuran untuk 

mengungkapkan fakta yang belum terungkap. (Potter, 2006: 6) 

Untuk mendapatkan berita yang bernilai, seorang wartawan harus bisa 

membedakan fakta-fakta yang memiliki nilai berita dengan fakta-fakta yang 

tidak ada artinya. Seorang wartawan harus pandai mengenali berita diantara 

berbagai fakta yang dijumpainya dalam kehidupan sehari-hari. Wartawan 

harus tahu di mana tempat untuk mencari fakta-fakta beritanya. Mereka juga 

harus tahu fakta mana yang bisa ditonjolkan dan harus dibuang karena tidak 

relevan atau tidak penting. (Assegaff, 1983: 25) 

Dalam pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia disebutkan 

bahwa 

“Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, 
mengutamakan kecermatan dan ketepatan, serta tidak mencampurkan fakta 
dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan 
dengan menggunakan nama jelas penulisnya.” (Kusumaningrat 2006:47) 

 
Dari ketentuan dalam Kode Etik Jurnalistik itu dapat dirumuskan unsur 

layak berita berikut cara penyampaiannya agar sebuah informasi bisa 
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dikatakan sebagai produk jurnalistik. Unsur-unsur produk jurnalistik itu antara 

lain:  

a. Akurat, akurasi tidak hanya dilihat dari ketepatan dalam menyajikan data-

data seperti nama, tanggal, atau angka-angka sata. Tapi harus ada proses 

verifikasi terhadap fakta yang disampaikan. Tak hanya itu, Akurat artinya 

benar dalam memberikan kesan umum, benar dalam sudut pandang 

pemberitaan yang dicapai oleh penyajian detail-detail fakta dan oleh 

tekanan yang diberikan pada fakta-faktanya. Kurangnya akurasi dapat 

menyebabkan sebuah media tersandung kasus hukum, sehingga wartawan 

harus selalu waspada dan memperhatikan ketepan data yang 

disampaikannya kepada khalayak. (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 

2006:48) 

b. Lengkap, Adil dan Berimbang, lengkap artinya tidak mengurangi fakta-

fakta yang penting dan menambahkan fakta fakta yang tidak relevan 

sehingga menyesatkan publik. Sementara adil dan berimbang berarti 

bahwa seorang wartawan harus menyampaikan fakta yang sesungguhnya 

terjadi dengan proporsi yang wajar. (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 

2006:52) 

c. Obyektif, untuk mendapatkan berita yang obyektif, wartawan harus 

mampu menggunakan metode-metode ilmiah untuk memverifikasi 

informasi yang mereka dapatkan. Selain itu, wartawan juga harus mampu 

manyampaikan berita yang tida menggambarkan pandangan mereka 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 19

sendiri, sehingga berita yang disampaikan terlepas dari bias opini 

wartawan. (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2006:54) 

d. Ringkas dan Jelas, untuk memenuhi unsur ini, sebuah berita haruslah 

menggunakan bahasa-bahasa yang efektif, segar dan jelas. Sehingga 

masyarakat dapat segera memahami isi yang disampaikan. Bahasa yang 

klise dan berbelit-belit, pada akhirnya justru akan membuat masyarakat 

kesulitan memahami isi berita tersebut. (Kusumaningrat & 

Kusumaningrat, 2006:56) 

e. Hangat. Waktu adalah salah satu dari nilai berita yang harus dipenuhi. 

Sebuah berita menarik dan penting untuk disampaikan apabila belum 

banyak orang yang mengetahuinya. Maka unsur ketepatan waktu sangat 

memengaruhi khalayak untuk menyimak sebuah berita yang disampaikan. 

(Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2006:57) 

4. Reportase Investigatif 

Pelaporan investigasi adalah bagian menantang dalam jurnalisme yang 

mengalami pertumbuhan selama beberapa dasawarsa terakhir abad ke-20. 

dalam kaitannya dengan tulisan ini, berita investigasi adalah berita-berita 

yang: (1) merupakan produk kerja asli si wartawan ketimbang sebuah laporan 

investigasi oleh sebuah instansi pemerintah; (2) mengandung peristiwa yang 

tak akan terungkap tanpa usaha si wartawan; (3) penting bagi publik. (Gaines, 

2007: 1) 

Wawancara, dokumen, pengamatan dan survey adalah sarana bagi 

wartawan investigasi. Wartawan tahu sarana apa yang harus dipakai dalan 
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situasi khusus, walaupun terkadang mereka haru menggunakan semua sarana 

dan prasarana itu. Sebuah stasiun televisi mungkin menayangkan satu seri 

investigasi pada saat stasiun itu tengah dinilai oleh sebuah badan penentu 

peringkat penonton, dan tayangannya itu akan bisa menarik penonton dan 

meningkatkan pangsa iklannya. (Gaines, 2007: 5) 

Biasanya teknik laporan investigatif adalah penggalian yang bersifat 

mengusut dari sebuah isu pemberitaan. Seorang wartawan tidak hanya 

melakukan check and re-check untuk menguji kebenaran suatu fakta, tapi juga 

mengusut perkara tersebut dengan lebih mendalam, sehingga hasil reportase 

tersebut berpotensi resiko pada wartawan yang mengerjakannya. (Assegaff, 

1983:88) 

Menurut Steve Weinberg, jurnalisme atau reportase investigatif adalah 
“Reportase, melalui inisiatif sendiri dan hasil kerja pribadi yang penting bagi 
pembaca, pemirsa dan pemerhati. Dalam banyak hal, subyek yang diberitakan 
menginginkan bahwa perkara yang berada dalam penyelidikan tetap tak 
tersingkap.” (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2006:258) 

 
Sementara, Greene Roberts, mantan Pemimpin Redaksi Newsday di 

Amerika mendefinisikan reportase investigatif sebagai reportase melalui hasil 

kerja dan inisiatif sendiri, yang artinya penting yang oleh beberapa pribadi 

atau organisasi ingin tetap dirahasiakan. Tiga unsur dasarnya adalah bahwa 

investigasi itu merupakan kerja wartawan, bukan laporan investigasi yang 

dilakukan oleh orang lain; bahwa masalah yang diberitakan melibatkan 

sesuatu yang sangat penting bagi pembaca atau pemirsa; dan bahwa pihak-

pihak lain berusaha menutupi.  (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2006:259) 
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Sementara menurut Burgh, reportase investigatif adalah sebuah upaya 

rekontekstualisasi terhadap semua bahan liputan ke dalam klasifikasi dan 

struktur pengisahan tertentu dengan menyeimbangkan dua sudut pandang 

yang berbeda atau menonjolkan sudut pandang alternatif. Permasalahan kasus-

kasus investigatif menurut Burgh antara lain;  

 Berbagai hal memalukan yang terkait pelanggaran hukum dan moral. 

 Penyalahgunaan kekuasaan. 

 Dasar faktual dari berbagai informasi aktual yang tengah menjadi 

pembicaraan publik. 

 Keadilan yang korup. 

 Manipulasi laporan keuangan. 

 Pelanggaran hukum. 

 Perbedaan antara profesi dan praktisi, dan 

 Hal-hal yang sengaja disembunyikan. (Santana, 2003:98) 

Aktivitas jurnalisme investigatif mencakup penggambaran, penjelasan 

dan persuasi terhadap masyarakat dengan menunjukkan keterkaitan, sebab dan 

akibat dari fakta-fakta yang diperolehnya. Sehingga, wartawan dapat memberi 

tahu kepada masyarakat bahwa ada pihak-pihak yang berbohong dan 

menutup-nutupi kebenaran supaya masyarakat dapat lebih waspada. 

Pelanggaran-pelanggaran tersebut ditunjukkan dengan bukti-bukti yang 

diperoleh dari pelbagai sumber dan tipe informasi. Penelaahan terhadap 

dokumen-dokumen yang signifikan dan pemahaman terhadap data-data 

statistik. (Santana, 2003:100) 
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5. Jurnalistik Televisi 

Kekuatan televisi dibandingkan dengan media lainnya adalah 

kemampuannya untuk membawa penonton ke lokasi kejadian dengan 

menggunakan gambar. Gambar yang dikombinasikan dengan suara alami 

adalah faktor yang membuat televisi memberikan pengaruh atau dampak yang 

sangat kuat pada penonton. Salah satu tantangan yang dihadapi pengelola 

program berita adalah mencari cara atau format terbaik dalam menyajikan 

berita. . (Morisan 2004: 10) 

Berikut adalah beberapa contoh format berita: 

a. Reader 

Ini adalah cara paling dasar untuk menyajikan sebuah berita. Presenter di 

studio hanya membacakan berita tanpa ada gambar pendukung. 

b. Grafis 

Format berita grafis biasanya digunakan jika sebuah berita penting baru 

saja terjadi dan stasiun televisi belum mandapatkan akses untuk 

mengambil gambar dan merekamnya. Untuk menggantikan gambar video 

yang belum ada maka digunakan grafis. 

c. Voice Over 

Video atau gambar pendek yang diiringi kata-kata penyiar. Biasanya untuk 

menyampaikan sebuah topik singkat. 

d. Paket 

Paket adalah laporan berita lengkap dengan narasi yang direkam ke dalam 

pita kaset. Narasi biasa diisi oleh reporter atau penulis berita. 
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e. Laporan Langsung 

Dalam format ini, presenter akan langsung berbicara dengan reporter yang 

berada di lokasi yang sedang meliput suatu peristiwa. 

f. Live Studio 

Dalam format ini stasiun televisi mengundang seorang narasumber ke 

studio agar dapat melakukan wawancara dengan lebih efektif dan 

memperoleh lebih banyak informasi, dan lain-lain (Morisan 2004: 10) 

Sebuah stasiun televisi akan selalu berusaha agar program berita yang 

ditayangkannya selalu diikuti oleh pemirsa. Untuk itu berita yang dapat 

diambil untuk disiarkan harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain: 

penting, berhubungan dengan keamanan, berhubungan dengan uang, berisi 

tentang hal-hal yang mengganggu, dan menarik. (Morisan 2004: 32) 

Berita televisi ditulis untuk telinga pendengar bukan pembaca. 

Wartawan harus mampu menulis naskah yang dapat dibaca dengan nyaring, 

bergaya bahasa layaknya sebuah percakapan dan mudah dipahami. Hal itu 

karena sekali sebuah informasi disampaikan, khalayak tidak bisa mundur atau 

mengulanginya lagi untuk dapat memahami informasi tersebut. Selain itu, 

wartawan wartawan televisi juga harus mampu menyelaraskan bunyi kata-kata 

yang mereka sampaikan. Harus ada pula keselarasan antara jeda dan irama 

agar tidak membingungkan para pemirsanya. (Potter. 2006: 40) 

Seorang wartawan televisi harus bisa mangatahui gambar video apa yang 

sesuai dengan berita yang akan disampaikan sebelum mulai menulis. Mereka 

harus yakin bahwa gambar video yang ada cocok dengan isi berita yang 
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mereka sampaikan. Kesalahan penempatan gambar atau ketidaksesuaian 

antara gambar dengan isi berita dapat berakibat fatal, karena pemirsa lebih 

mengingat apa yang mereka lihat ketimbang apa yang mereka dengar. (Potter. 

2006: 42) 

Gambar dan narasi berita yang disampaikan haruslah saling melengkapi 

dan tidak tumpang tindih. Artinya sebuah narasi tidak perlu disampaikan 

apabila sudah ditampilkan dalam bentuk gambar. Narasi sebaiknya berisi 

sesuatu yang belum terdapat pada gambar video dan berfungsi untuk 

melengkapinya. (Potter. 2006: 42) 

Untuk dapat memenuhi kebutuhan pemirsa akan tayangan berita, maka 

ada beberapa tipe atau jenis berita yang dapat disiarkan dalam suatu program 

berita, yaitu berita-berita tentang: (1) Keadaan darurat, tipe berita ini 

memperlihatkan bahaya atau petualangan dan akan menarik perhatian serta 

menimbulkan kekhawatiran pemirsa; (2) Pengadilan, sidang dalam pengadilan 

akan menarik perhatian masyarakat apabila dikaitkan dengan kejahatan besar; 

(3) Pemerintahan, keputusan pemerintah yang mempengaruhi hidup orang 

banyak adalah berita; (4) Ekonomi; (5) Pendidikan; (6) tren dan Musim; (7) 

Perayaan, seperti perayaan keagamaan atau perayaan kebudayaan; (8) Cuaca, 

cuaca dapat mempengaruhi cara hidup kita, jadi merupakan tugas stasiun TV 

untuk memperingatkan pemirsa tentang cuaca yang akan terjadi; (9) 

Kesehatan, kesehatan merupakan masalah hidup dan mati, karena itu menarik 

bagi semua pemirsa; (10) Lingkungan, berita mengenai lingkungan semakin 

penting untuk disampaikan dan menarik perhatian masyarakat internasional; 
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(11) Olahraga; (12) Berita ringan, berita ringan biasanya berupa sesuatu yang 

lucu dan aneh, berita ringan ini juga bisa berupa kehidupan atau hasil yang 

telah dicapai orang terkenal (selebritis). (Morisan 2004: 35) 

6. Komunikasi massa 

Pemahaman terhadap jurnalistik saat ini harus diimbangi dengan 

pemahaman mengenai komunikasi massa sebagai sarana penyampaian 

produk-produk jurnalistik. (Assegaff, 1983:11) 

Untuk itu, setelah membahas berbagai hal mengenai infotainment, berita 

dan jurnalistik penelitian ini juga memaparkan mengenai komunikasi massa. 

Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa. Media massa di 

sini diartikan sebagai media yang dihasilkan oleh teknologi modern. 

Sedangkan massa berarti menunjuk pada khalayak, audience, penonton, 

pemirsa atau pembaca. (Nurudin, 2003:2) 

Menurut Janowits (1968), komunikasi massa mencakup organisasi dan 

kemampuan orang-orang di dalamnya untuk mengoperasikan teknologi 

tertentu guna memproduksi pesan secara massal dan disampaikan kepada 

penerima pesan yang luas, anonim dan heterogen. (McQuail, 2002:13) 

Sebuah komunikasi dapat disebut sebagai komunikasi massa jika 

mencakup ciri-ciri sebagai berikut:  

a. Komunikator dalam Komunikasi Massa Melembaga 

Komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang, melainkan 

kumpulan orang-orang. Artinya, gabungan antar berbagai macam unsur 

dan bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga. Lembaga di sini 
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menyerupai sebuah sistem. Dalam komunikasi massa, komunikator adalah 

lembaga media massa itu sendiri.  

b. Komunikan dalam Komunikasi Massa Bersifat Heterogen 

Audience sebuah media massa memiliki keragaman umur, jenis kelamin 

dan status sosial ekonomi. Karakter komunikan atau audience menurut 

Herber Blumer adalah:  

- audience dalam komunikasi massa bersifat heterogen, berasal dari 

berbagai kelompok dalam masyarakat. 

- berisi individu-individu yang tidak saling mengenal dan tidak 

saling berinteraksi secara langsung. 

- Tidak memiliki kepemimpinan atau organisasi sosial. 

c. Pesannya Bersifat Umum 

Pesan yang disampaikan dalam komunikasi massa bersifat umum dan 

ditujukan untuk khalayak yang jamak, bukan pada orang atau golongan 

tertentu. 

d. Komunikasi Berlangsung Satu Arah 

Dalam bentuk komunikasi ini, komunikan tidak bisa langsung memberi 

tanggapan terhadap pesan yang disampaikan komunikator.  

e. Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan 

Dalam komunikasi massa penyampaian pesan dilakukan secara serempak 

atau hampir bersamaan, walaupun pada audience media cetak komunikan 

belum tentu menerima pesan secara bersamaan. 
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f. Komunikasi Massa Mengandalkan Peralatan Teknis   

Media massa sebagai sarana utama dalam penyampaian pesan kepada 

khalayak sangat membutuhkan berbagai peralatan teknis seperti komputer, 

mesin cetak, kamera dan lain-lain. 

g. Komunikasi Massa Dikontrol oleh Gatekeeper 

Gatekeeper berfungsi untuk memilih informasi yang layak disebarkan dan 

menyederhanakan penyampaiannya agar mudah dipahami oleh khalayak. 

Demikian kerangka teori dalam penelitian ini selanjutnya adalah 

pemaparan mengenai metode penelitian. 

 

F.   METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif. Sehingga, 

penelitian ini hanya memaparkan situasi atau peristiwa tidak mencari atau 

menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Sering 

terjadi, penelitian deskriptif timbul karena suatu peristiwa yang menarik 

perhatian peneliti, tetapi belum ada kerangka teoretis untuk menjelaskannya. 

(Rakhmat, 2007:24) 

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan merekam 

tayangan infotainment Insert Investigasi pada Bulan Februari oleh penulis. 

Penulis memilih tayangan itu karena format tayangan yang berbeda 
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dengan tayangan infotainment kebanyakan. Dalam Insert Investigasi, 

infotainment diramu menjadi sebuah tayangan berita investigasi. 

Sementara untuk pemilihan sampelnya, peneliti menggunakan rancangan 

sampling nonprobabilitas yang kebetulan ditemui dan dirasa cukup untuk 

digunakan dalam penelitian ini. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang mendukung dalam penelitian ini diperoleh dari 

buku-buku dan artikel-artikel, baik mengenai infotainment maupun 

mengenai jurnalisme. Selain itu penulis juga menggunakan Kode Etik 

Jurnalistik sebagai acuan penelitian. 

2. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan 

peneliti terhadap variabel-variabel konsep yang hendak diukur, diteliti.dan 

digali datanya. Berikut adalah definisi konseptual dalam penelitian ini: 

1. Akurat artinya, benar dalam memberikan kesan umum, benar dalam sudut 

pandang pemberitaan yang dicapai oleh penyajian detail-detail fakta dan 

oleh tekanan yang diberikan pada fakta-faktanya. 

2. Lengkap artinya, berita harus didukung oleh semua fakta-fakta yang 

relevan. 

3. Adil dan berimbang artinya, harus ada porsi yang seimbang antara pihak-

pihak yang berkepentingan dalam menyampaikan fakta atau opininya. 

4. Obyektif artinya, sebuah berita harus sesuai dengan kenyataan dan bebas 

dari prasangka wartawan 
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5. Ringkas dan jelas artinya berita harus mudah dipahami dan tidak 

menggunakan bahasa yang berbelit belit. 

6. Hangat artinya, berita harus memuat peristiwa yang sedang terjadi secara 

cepat. (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2006:48) 

3. Definisi Operasional 

1. Variabel  : Akurasi 

Definisi konseptual : benar dalam memberikan kesan umum, benar 

dalam sudut pandang pemberitaan yang dicapai oleh penyajian detail-

detail fakta dan oleh tekanan yang diberikan pada fakta-faktanya. 

(Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2006:48) 

Indikator  :  

a. Berdasarkan fakta bukan gosip 

b.   Konsisten dalam penyebutan narasumber (nama, gelar) 

c. Konsisten dalam penyebutan tanggal dan tempat 

d. Fakta yang disampaikan dapat diyakini kebenarannya. 

e. Tidak menimbulkan pertanyaan pada khalayak 

2.  Variabel  : Lengkap 

Definisi Konseptual : berita harus didukung oleh semua fakta-fakta yang 

relevan. (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2006:52) 

Indikator  : Mengandung unsur-unsur: 

a. What, yaitu peristiwa apa yang sedang terjadi 

b. Who, yaitu siapa yang terlibat dalam peristiwa itu 

c. When, yaitu kapan peristiwa itu terjadi 
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d. Where, yaitu dimana peristiwa itu terjadi 

e. Why, yaitu mengapa peristiwa itu terjadi, dan 

f. How, yaitu bagaimana proses peristiwa itu terjadi. 

3. Variabel  : Adil dan berimbang 

Definisi Konseptual : harus ada porsi yang seimbang antara pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam menyampaikan fakta atau opininya. 

(Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2006:52) 

Indikator : 

a. Ada pernyataan dari masing-masing pihak yang bersangkutan. 

b. Ada pernyataan yang mendukung masing-masing pihak yang 

berbeda sudut pandang. 

4.Variabel  : Obyektif 

Definisi Konseptual : Sebuah berita harus sesuai dengan kenyataan dan 

bebas dari prasangka wartawan. (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 

2006:54) 

Indikator  : 

a. Menyebutkan narasumber dalam setiap penyampaian narasi fakta 

atau opini 

b. Tidak mendramatisir masalah dengan menggunakan kelimat 

hiperbola 

c. Pendapat wartawan dalam narasi tidak larut dalam retorika 

narasumber 

d. Menggunakan prinsip kesetaraan dalam menyebut narasumber. 
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e. Ada relevansi antara narasi dengan gambar atau pernyataan dari 

narasumber. 

g.  Tidak memberikan perintah, larangan, saran atau kesimpulan 

5. Variabel  : Ringkas dan jelas 

Definisi konseptual : berita harus mudah dipahami dan tidak 

menggunakan bahasa yang berbelit belit. (Kusumaningrat & 

Kusumaningrat, 2006:56) 

Indikator  :  

a. Menggunakan istilah-istilah umum. 

b. Tidak menggunakan bahasa kiasan 

c. Tidak menggunakan ungkapan klise. 

d. Tidak menggunakan eufemisme 

e. Durasi dalam satu narasi tidak lebih dari satu menit. 

f. Tidak mengandung kata-kata mubazir, seperti: bahwa, oleh, adalah, 

agar, supaya, dari, daripada, tentang, mengenai, dan telah/ sudah. 

g. Tidak mengandung redundancy, yaitu menjelaskan yang sudah 

jelas. 

h. Menjelaskan singkatan-singkatan yang digunakan 

i. Tidak mengulang-ulang pernyataan. 

j. Menggunakan struktur kalimat yang diawali dengan subyek diikuti 

predikat, bukan keterangan. 
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6. Variabel  : Hangat 

Definisi Konseptual : berita harus memuat peristiwa yang sedang terjadi 

secara cepat. (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2006:57) 

Indikator:  : 

Tidak mengulang-ulang informasi yang pernah disampaikan pada episode 

sebelumnya (selama periode penelitian). 

4. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis isi 

(content analisys). Analisis isi memungkinkan bagi peneliti untuk 

memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang berbentuk lambang. Metode 

ini juga dapat dilakukan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi guna 

mendapatkan pesan yang menyeluruh dari isi pesan yang manifes. 

Menurut Holsti dan Stone, analisis isi adalah sebuah teknik penelitian 

untuk membuat referensi-referensi dengan mengidentifikasikan secara 

sistematik dan obyektif karakteristik-karakteristik khusus dalam sebuah teks. 

Sementara Klaus Krippendorff mendefinisikan analisis isi sebagai suatu teknik 

penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sahih data 

dengan memperhatikan konteksnya. (Krippendorff. 1993:15) 

Untuk menghasilkan data yang sesuai dengan uji kehandalan salah 

satunya dapat dilakukan dengan mengukur stabilitas. Hal itu merupakan 

derajat sejauh mana sebuah proses tidak berbeda atau tidak berubah sepanjang 

waktu. Stabilitas menjadi jelas di bawah kondisi test-retest, dimana seorang 
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pengode yang sama diminta mengode serangkaian data dua kali pada saat 

yang berlainan.  

Penelitian ini tidak menggunakan dua pengkode karena tidak bertujuan 

untuk membuat teori baru dan sampel penelitiannya relatif kecil. (Flournoy, 

1989:33) 

Demikian isi pendahuluan dalam penelitian ini. Seluruh isi pada bab ini 

menjadi acuan bagi peneliti dalam menjalankan seluruh proses penelitian. 

Secara keseluruhan penelitian ini akan terdiri dari lima bab. Bab pertama 

berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian. Bab kedua berisi deskripsi 

obyek penelitian yang dipilih oleh peneliti. Bab ketiga, berisi tentang sajian 

data yang diperoleh peneliti selama menjalankan penelitian. Bab keempat, 

berisi analisa terhadap sajian data yang telah diperoleh. Bab kelima, 

merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang bisa peneliti 

berikan setelah menjalankan penelitian. 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


