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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

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 (Iswandi, 2006: 66) 

Infotainment adalah suatu istilah populer untuk berita atau dapat juga 

disebut informasi hiburan di kalangan masyarakat kita dewasa ini. Perkembangan 

infotainment di Indonesia boleh dikatakan cukup signifikan, sekitar tahun 2000 

hanya ada segelintir infotainment yang ditayangkan oleh stasiun tv, Media cetak 

atau media Online tertentu, akan tetapi dalam jangka waktu 5 tahun hingga saat 

ini, tayangan infotainment di televisi kian menjamur, bahkan ditayangkan pagi 

dan sore hari. Bahkan menurut hasil survey Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 

Maret 2006, tayangan infotainment telah mengisi 63 persen tayangan televisi 

Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kondisi psikologis masyarakat yang jenuh 

akan pemberitaan politik, Pada situasi seperti inilah infotainment mengambil alih 

perhatian masyarakat yang dianggap dapat mengobati kerinduan masyarakat akan 

berita yang ringan dan menghibur. 
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Pada perkembangan media yang akan datang, media tidak hanya 

meneguhkan pada persoalan-persoalan yang bersifat ideal, akan tetapi media lebih 

menekankan pada fungsi hiburan informasi saja, dikemas sedemikian rupa agar 

layak dikonsumsi oleh masyarakat, termasuk didalamnya program infotainment.  

Infotainment masih menjadi perdebatan terkait apakah prorduk 

infortainment termasuk dalam produk jurnalistik atau  bukan, dikarenakan 

jurnalistik pada intinya adalah informasi atau seputar dunia hiburan yakni 

informasi tentang artis/aktor dan subyek dunia hiburan lainnya termasuk tempat-

tempat hiburan. Karena berisi berita atau informasi seputar public figure yang 

banyak penggemar (fans).  

Jurnalis dituntut harus bisa memberikan contoh kode etik peliputan sesuai 

dengan kode etik jurnalistik, sebab pelanggaran kode etik saat ini bisa memuara 

ke pengadilan. Narasumber bisa mengadukan jurnalis ke polisi karena hasil 

liputan tidak jujur adil sesuai undang-undang penyiaran. Pelanggaran tersebut 

banyak kontroversi mengenai infotainment. Infotainment seringkali tidak dapat 

membedakan mana yang merupakan masalah personal dan mana yang merupakan 

masalah publik.  

Infotainmentpada dasarnya adalah jenis soft journalism atau soft news 

yang berkembang di Amerika Serikat. Kategori ini bukan hanya menampilkan 

informasi dunia hiburan semata, tapi beraneka ragam berita dari olahraga, politik, 

sosial budaya, dan kriminal, yang dikemas menjadi lebih lunak dan menghibur. 

Namun di Indonesia, isinya lebih pada berita sensasional dari kehidupan selebritas 

dan tokoh publik, dengan dalih memenuhiselera pasar. Dalam perkembangannya, 
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bahkan infotainment makin menukik pada kehidupan pribadi subjeksekaligus 

objek beritanya yang diungkap secara transparan, bahkan benar-benar 

“menelanjangi”objek berita. Etika jurnalistik pun banyak dilanggar, misalnya 

dengan penggunaan kamera tersembunyi atau melakukan penyadapan atau 

perekaman ilegal, seperti halnya dilakukan para paparazzi. Bahkan, beberapa 

infotainmentsering mencari-cari topik yang cenderung bukan merupakan realita 

asalkan program acaranya punya isi tentang kisah seorang selebritas. Syaiful 

Bayan, produser sejumlah tayangan infotainmentberpendapat bahwa kesalahan 

fatal yang terjadi dalam infotainmentadalah kurangnya pengetahuan wartawan 

akan dunia selebritas. Sebagian besar dari mereka hanya terpaku pada apa yang 

terjadi di lapangan dan jarang melakukan metodein-depthatau melakukan 

investigasi mendalam akan topik atau tokoh yang diangkatnya (Sumiaty, 2006: 

29) 

Infotaiment yang penuh gosip tentang kehidupan selebriti menjadi 

perdebatan dalam masyarakat umum, ada yang menuding produk infotainment 

adalah salah satu bentuk karya yang tidak bermoral karena mengangkat karya aib 

orang lain kepada umum, tapi tidak sedikit pula yang berfikir sebaliknya, bahwa 

infotainment berusaha mengkaji realita yang bisa dipetik hikmahnya dalam 

kehidupan orang lain. 

Namun dalam perkembangannya, infotainment menuai banyak kritik 

terutama dari sisi jurnalistik. Menurut A.W Widjaja, seorang pakar jurnalistik, 

pada dasarnya jurnalistik adalah suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan 

dengan cara menyiarkan berita ataupun ulasannya mengenai berbagai peristiwa 
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atau kejadian sehari-hari yang actual dan factual dalam waktu yang secepat-

cepatnya. Bila di telaah dari segi pengertian jurnalistik itu sendiri, maka 

infotainment merupakan produk jurnalistik karena menyiarkan berita tentang 

peristiwa atau kejadian sehari-hari akan tetapi dalam pencarian berita misalnya, 

para wartawan infotainment sepertinya mengabaikan kode etik jurnalistik yang 

ada (Iswandi, 2006:99).  

Pada JPNN.com dan Kompas.com, dua media online tersebut memiliki 

rubrik atau kolom khusus untuk menampung informasi atau pemberitaan terkait 

Infotainment. Masih menjadi polemiknya infotainment ini apakah sudah termasuk 

kedalam produk jurnalistik atau belum membuat peneliti tertarik untuk mengamati 

bagaimana pembingkaian yang dilakukan oleh kompas.com dan JPNN.com dalam 

memberikan informasi yang bersifat infotainment, nantinya peneliti 

mengharapkan akan menemukan unsur-usnur jurnalistik melalui analisis konten 

media yakni analisis Framing  

Analisis framing dipilih oleh peneliti sebagai sebuah metode penelitian 

dikarenakan analisis framing memiliki konsep analisis langsung pada isi sebuah 

pemberitaan dalam sebuah media. Selain itu analisis farming adalah sebagai 

seleksi, penegasan, dan eksklusi yang ketat  (Sobur, 2006:163), sehingga Frame 

Pemberitaan adalah cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika 

menyeleksi isu dan menulis berita. hasil akhir dari proses komplek dengan 

menyotir (memilah-milah) dan menentukan peristiwa dan tematema tertentu 

dalam katagori tertentu hingga berita itu di publikasikan (Eriyanto,2002:153).  
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Peneliti kemudian memilih model framing pan dan kosicky untuk 

dijadikan dasar dikarenakan element analisis dalam model tersebut mencakup 

element yang cukup banyak.  William model analisis framing menurut Pan & 

Kosicki. Dalam tulisan mereka Framing Analysis: An Approach to News 

Discourse, Pan & Kosicki mengoperasionalisasikan empat dimensi struktural teks 

berita sebagai perangkat framing, yaitu: sintaksis, skrip, tematik dan retoris. 

Keempat dimensi struktural tersebut membentuk semacam tema yang 

mempertautkan elemen-elemen semantik narasi berita dalam suatu koherensi 

global. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi 

sebagai pusat organisasi ide. Frame merupakan suatu ide yang dihubungkan 

dengan elemen yang berbeda dalam teks berita kutipan sumber, latar informasi, 

pemakaian kata atau kalimat tertentu kedalam teks secara keseluruhan. Frame 

berhubungan dengan makna 

Dikarenakan Analisis framing merupakan metode analisis teks 

sebagaimana analisis isi kuantitatif, namun keduanya mempunyai perbedaan 

karakteristik. Dalam analisis isi kuantitatif yang ditekankan adalah isi dari suatu 

pesan/teks komunikasi. Sementara pusat perhatian analisis framing adalah 

pembentukan pesan/makna dari teks. Framing melihat bagaimana teks/pesan 

dikonstruksi oleh wartawan dan media serta bagaimana menyajikannya kepada 

khalayak, dari dasar itulah kemudian peneliti mencoba membenturkan 

pemberitaan-pemberitaan dengan tema infotainment pada kompas.com dan 

JPNN.com untuk diketahui bagaimana cara pandang wartawan melakukan 

framing disetiap pemberitaan tersebut.  
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2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut : Bagaimana konstruksi berita infotainment pada JPNN.Com 

dan Kompas.com dengan menggunakan analisis framing model Pan dan 

Kosicki? 

3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan: Untuk mengetahui Bagaimana 

konstruksi berita infotainment pada JPNN.Com dan Kompas.com dengan 

menggunakan analisis framing model Pan dan Kosicki  

4. Manfaat Penelitian

4.1 Manfaat akademis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kalangan 

akademis, sebagai bahan referansi penelitian-penelitian selanjutnya tentang 

Analisis Framing pada pemberitaan baik terkait hiburan, ekonomi, politik atau 

isu-isu yang berkebang dimasyarakat yang konten pemberitaan banyak 

menggunakan teknik Agenda Setting di Media cetak, online ataupun media 

Televisi 

4.2 Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan tentang 

pentingnya keterbukaan media dalam memberikan informasi pada 

masyarakat.Selain itu nantinya diharapakan melalui penelitian masyarakat 

kemudian mulai selektif saat mengkonsumsi konten atau pemeberitaan yang 
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bersifat hiburan, politik, atau ekonomi dikarenakan banyaknya media yang 

memiliki perbedaan pandangan satu sama lain.  


