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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Media Massa 

2.1.1 Definisi Media Massa 

Menurut Leksikon Komunikasi, media massa adalah "sarana untuk  

menyampaikan pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas 

misalnya radio, televisi, dan surat kabar". Menurut Cangara, media adalah alat 

atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada 

khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan dalam 

penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat 

komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi (Canggara, 2010:123,126). 

Media adalah bentuk jamak dari medium yang berarti tengah atau 

perantara. Massa berasal dari bahasa Inggris yaitu mass yang berarti kelompok 

atau kumpulan. Dengan demikian, pengertian media massa adalah 

perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam hubungannya  satu 

sama lain. Media massa adalah sarana komunikasi massa dimana proses 

penyampaian pesan, gagasan, atau informasi kepada orang banyak (publik) secara 

serentak. Sebuah media bisa disebut media massa jika memiliki karakteristik 

tertentu. Karakteristik media massa menurut (Canggara, 2010:126-127) antara 

lain: 

1. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri
dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan,pengelolaan
sampai pada penyajian informasi.
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2. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang 
memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. 
Kalau pun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan 
waktu dan tertunda. 

3. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu 
dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan 
simultan, dimana informasi yang disampaikan diterima oleh 
banyak orang dalam waktu yang sama. 

4. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, 
surat kabar, dan semacamnya. 

5. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja 
dan dimana saja tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, dan 
suku bangsa. 
 

Menurut Effendy (2003:65), media massa digunakan dalam komunikasi 

apabila komunikasi berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh. Media massa 

yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari umumnya adalah surat 

kabar, radio, televisi, dan film bioskop, yang beroperasi dalam bidang informasi, 

edukasi dan rekreasi, atau dalam istilah lain penerangan, pendidikan, dan hiburan. 

Dengan demikian media massa adalah suatu alat untuk melakukan atau 

menyebarkan informasi kepada komunikan yang luas, berjumlah banyak dan 

bersifat heterogen. Media massa adalah alat yang sangat efektif dalam melakukan 

komunikasi massa karena dapat mengubah sikap, pendapat dan perilaku 

komunikannya. Keuntungan komunikasi dengan menggunkan media massa adalah 

bahwa media massa menimbulkan keserempakan yaitu suatu pesan dapat diterima 

oleh komunikan yang berjumlah relatif banyak. 

2.1.2 Karakteristik Komunikasi Massa  

 Menurut Hafied Cangara (2010:76) dalam bukunya” pengantar ilmu 

komunikasi” komunikasi massa merupakan salah satu dari komunikasi yang 
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memiliki perbedaaan signifikan dengan bentuk komunikasi yang lain. Sifat 

pesannya yang terbuka dengan khalayak yang variatif, baik dari segi usia, agama, 

suku, pekerjaan, maupun dari segi kebutuhan. Oleh karena komunikasi massa  

memiliki sejumlah ciri atau karakteristik yang khas diantaranya  : 

A. Komunikator Terlembaga  
Dalam komunikasi massa, komunikatornya bergerak dalam 

organisasi yang kompleks, namun bersifat melembaga. Lembaga 
penyampai pesan komunikasi massa melalui media massa, seperti televisi, 
surat kabar, radio, internet. 

 
B. Pesan bersifat umum  

Dalam proses komunikasi massa pesan-pesan yang disampaikan 
oleh komunikator ditujukan kepada khalayak luas atau semua orang bukan 
hanya sekelompok orang. Dengan demikian, maka proses komunikasi 
massa bersifat terbuka. Hal ini dikarenakan, komunikan tersebar di 
berbagai tempat yang tersebar. Pesan beritanya pula mengandung unsur 
fakta yang bersifat penting dan menarik untuk semua kalangan masyarakat 
bukan hanya sekelompok orang. 

 
C. Komunikannya Anonim dan Heterogen  

Komunikan atau penerima informasi dalam komunikasi massa 
bersifat anonim dan heterogen. Hal ini dikarenakan komunikasi massa 
menyampaikan pesan secara umum pada seluruh masyarakat,yang tidak 
saling mengenal antara satu sama lain. Tanpa membedakan suku, ras, 
agama serta memiliki beragam karakter psikologi, usia, jenis kelamin, 
tempat tinggal, adat budaya, maupun strata sosial yang berbeda-beda. 

 
D. Media massa bersifat Keserempakan 

Menurut Effendy (1981) dalam Elvinaro (2007), keserempakan 
media massa itu sebagai keserempakan kontak dengan sejumlah besar 
penduduk dalam jarak yang jauh dari komunikator, dan penduduk tersebut 
satu sama lainnya berada dalam keadaan terpisah. 

 
E. Pesan yang disampaikan satu arah  

Artinya terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan 
secara langsung tapi komunikator dan komunikah tidak saling bertemu 
dan komunikan tidak dapat merespon secara langsung. Disini 
komunikator yang mengendalikan komunikasinya. 
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F. Umpan Balik Tertunda ( Delayed Feedback )  
Dikarenakan antara komunikator dengan komunikan yang tidak 

bertatap muka secara langsung maka komunikator tidak dapat dengan 
segera mengetahui reaksi khalayak terhadap pesan yang telah 
disampaikannya.  
 

2.1.3 Fungsi Komunikasi Massa 

Menurut (Elvinaro, 2007:14-17). Fungsi media massa bisa dibagi menjadi 

berikut :  

1. Pengawasan (Surveillance)  

 Sebagai alat bantu khalayak masyarakat guna mendapatkan 

peringatan dari media massa yang menginformasikan tentang ancaman. 

2. Penafsiran (Interpretation)  

 Fungsi penafsiran hampir mirip dengan fungsi pengawasan. Media 

massa tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga memberikan 

penafsiran atau tanggapan sementara terhadap kejadian-kejadian penting. 

Organisasi atau industri media memilih dan memutuskan peristiwa-

peristiwa yang dimuat atau ditayangkan.  

3. Pertalian (Linkage)  

 Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam 

sehingga membentuk linkage (pertalian) berdasarkan kepentingan dan 

minat yang sama tentang sesuatu.  

4. Penyebaran Nilai-Nilai (Transmission of Values)  

 Dengan cara media massa yang mewakili gambaran masyarakat itu 

ditonton, didengar, dan dibaca. Media massa memperlihatkan kepada kita 

bagaimana mereka bertindak dan apa yang mereka harapkan. Dengan kata 
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lain, media mewakili kita dengan model peran yang kita amati dan 

harapan untuk menirunya.  

5. Hiburan (Entertainment)  

 Fungsi media massa sebagai fungsi meghibur tiada lain tujuannya 

adalah untuk mengurangi ketengangan pikiran khalayak  

 Menurut Effendy (2003:54) mengemukakan fungsi komunikasi massa 

secara umum adalah:  

A. Fungsi Informasi  
Fungsi memberikan informasi ini diartikan bahwa media massa adalah 
penyebar informasi bagi pembaca, pendengar atau pemirsa.  

B. Fungsi Pendidikan  
Media massa merupakan sarana pendidikan bagi khalayaknya, karena 
media massa banyak menyajikan hal-hal yang sifatnya mendidik. Salah 
satu cara mendidikyang dilakukan media massa adalah melalui pengajaran 
nilai, etika, serta aturan-aturan yang berlaku kepada pemirsa atau 
pembaca.  

C. Fungsi Memengaruhi 
Fungsi memengaruhi dari media massa secara implisit terdapat pada 
tajuk/editorial, feature, iklan, artikel, dan sebagainya. 
 

2.1.4 Jenis-jenis Media Massa 

 Menurut (Cangara, 2010:74),  Jenis-jenis media massa dibedakan menjadi 

tiga jenis yakni antara lain  : 

a. Media cetak 

Adalah media massa pertama kali muncul di dunia pada tahun 1920 an. 

Di kala itu pada awalnya media massa digunakan pemerintah untuk 

mendoktrin masayarakat, sehingga membawa masyrakat pembaca kepada 

suatu tujuan tertentu. Seperti teori jarum suntik pada teori komunikasi massa. 
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Namun sekarang sudah sangat kebebasan pers, seperti timbal balik dari 

audiens. 

b. Media elektronik dan 

Setelah media cetak muncullah media elektronik pertama yaitu radio. 

Sebagai media audio yang menyampaikan pesan lewat suara. Kecepetatan dan 

ketepatan waktu dalam penyampain pesan radio tentu lebih cepat dengan 

menggunakan siaran langsung. Pada waktu penyebaran informasi Proklamasi 

Kemerdekaan media massa radio berperan utama dalam penyebaran berita. 

Setelah itu muncul televisi yang lebih canggih bisa menayangkan gambar. 

Yaitu sebagai media massa audio visual. 

c. Media internet. 

Baru populer di abad 21, google lahir pada tahun 1997. Media internet 

bisa melebihi kemampuan media cetak dan elektronik. Apa yang ada pada 

kedua media tersebut bisa masuk dalam jaringan internet melalui website. 

Banyak kelebihan media maassa internet dibanding media yang lain. 

Namun akses internet yang masih terbilang bebas bisa berbahaya bagi 

pengguna yang belum mengerti. Misalnya penipuan, pornografi dsb. Media 

internet tidak harus dikelola sebuah perusahaan layaknya media cetak dan 

elektronik,  melainkan bisa juga dilakukan oleh individu  
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2.2 Tinjauan Tentang Tayangan Infotainment 

2.2.1 Pengertian Infotainment  

 Kata infotainment adalah salah satu jenis penggelembungan bahasa yang 

kemudian menjadi istilah populer untuk berita ringan yang menghibur atau 

informasi hiburan. Infotainment kependekan dari istilah Inggris information-

entertainment. Infotainment di Indonesia identik dengan acara televisi yang 

menyajikan berita selebritis dan memiliki ciri khas penyampaian yang unik. 

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). 

 

 Infotainment adalah berita yang menyajikan informasi mengenai 

kehidupan orang-orang yang dikenal masyarakat (selebritis) dan arena sebagian 

besar dari mereka bekerja pada industri hiburan seperti pemain film/sinetron, 

penyanyi, dan sebagainya maka berita mengenai mereka disebut juga 

infotainment. 

Infotainment adalah salah satu bentuk berita keras karena memuat informasi 
yang harus segera ditayangkan. Dewasa ini, infotainment disajikan dalam 
program berita sendiri yang terpisah dan khusus menampilkan berita-berita 
mengenai kehidupan selebritis (Morison, 2008:27). 

 
Menurut Iswandi Syahputra (2008:68), infotainment adalah kemasan acara 
yang bersifat informatif namun dibungkus dan disisipi dengan entertainment 
untuk menarik perhatian sehingga informasi sebagai pesan utamanya dapat 
diterima. 
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 Para ahli komunikasi dan media menyebut infotainment sebagai sofa 

jurnalisme, yaitu jenis jurnalisme yang menawarkan berita-berita sensasional, 

lebih personal, dengan selebriti sebagai perhatian liputannya. Dalam 16 pedoman 

Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang disusun KPI, info-

hiburan dikategorikan sebagai program faktual atau program siaran yang 

menyajikan fakta non-fiksi. Karena itu, aturan-aturan P3SPS juga berlaku bagi 

program infotainment, khususnya prinsip jurnalistik. 

 Tayangan infotainment yang marak dan bertahan cukup lama dalam pentas 

industri pertelevisian tidak disandarkan pada konsep ”penyajian informasi yang 

menghibur” tetapi ”informasi tentang hiburan”. Ide dasarnya berawal dari asumsi 

informasi kendati dibutuhkan oleh masyarakat namun tidak dapat diterima begitu 

saja, apalagi untuk kepentingan merubah sikap negatif menjadi sikap positif 

manusia. Karena itu diperlukan semacam pancingan khusus untuk mengambil 

perhatian masyarakat. Pilihannya adalah dengan menyusupkan entertainment 

(hiburan) yang menarik perhatian masyarakat di tengah-tengah penyampaian 

information (Syahputra, 2008:157). 

2.2.2 Sejarah Munculnya Infotainment  

 Kata infotainment awalnya berasal dari John Hopkins University (JHU) di 

Baltimore, Amerika Serikat. Universitas yang terkenal dengan riset kedokteran 

dan aktivisme sosialnya di negara-negara berkembang memiliki jaringan 

organisasi nirlaba yang bergerak dalam misi kemanusiaan guna meningkatkan 

kesejahteraan manusia melalui perbaikan aspek kesehatan. Guna mendukung 

sukses misi kemanusiaan JHU di bidang kesehatan, lembaga ini membentuk 
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Center of Communication Program (CPP) semacam unit organik yang bertugas 

mengkomunikasikan pesan-pesan kesehatan guna mengubah perilaku kesehatan. 

Untuk itu, para pakar komunikasi. CPP merumuskan berbagai metode 

penyampaian pesan-pesan kesehatan yang secara efektif dapat mengubah perilaku 

secara positif. Salah satu konsep pesan yang dihasilkan adalah infotainment. 

Konsep infotainment yang dirumuskan oleh JHU/CCP bertitik tolak dari 
asumsi bahwa informasi yang disampaikan begitu saja belum tentu dapat 
menarik khalayak untuk memperhatikan, apalagi mengingat dan 
menjadikannya sebagai faktor perubahan sikap yang positif. Karena itu, 
diperlukan sentuhan tertentu agar informasi tersebut menarik perhatian 
khalayak, hingga pada akhirnya bermakna bagi mereka. Pendekatan yang 
dipilih dalam penyusunan pesan adalah dengan menyisipkan unsur-unsur 
entertainment guna menarik perhatian khalayak. Maka muncullah konsep 
infotainment yaitu informasi yang dibungkus, dikemas, disisipkan, atau 
diberi sentuhan entertainment sehingga mernarik perhatian khalayak dan 
dapat diterima dengan mudah. Dalam praktiknya, JHU/CCP menyusun 
programprogram yang mengemas pesan dengan menggunakan berbagai alat 
bantu, seperti drama radio, iklan layanan masyarakat nan atraktif, launching 
event, pelibatan tokoh masyarakat atau public figure sebagai endorser pesan, 
sampai konser musik bagi kaum muda untuk mempromosikan pesan-pesan 
kesehatan tertentu (Syahputra, 2008:65). 

 
 Konsep ini kemudian ”dipinjam” oleh media massa, khususnya televisi 

Indonesia. Jadilah infotainment seperti formula ajaib yang dapat menyihir pemirsa 

untuk betah duduk berlama-lama di depan layar kaca televisinya.  

2.2.3  Awal Mula Munculnya Tayangan Infotainment di Indonesia  

 Di Indonesia, infotainment menjadi marak dimulai sekitar tahun 1994. di 

mana pada tahun 1990-an mulai bermunculan stasiun-stasiun televisi swasta yang 

baru seperti RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia), SCTV (Surya Citra 

Televisi), TPI (Televisi Pendidikan Televisi) yang kini berganti nama menjadi 

MNC TV, Indosiar, ANTEVE, Trans TV dan Trans 7. Awal kemunculan 

infotainment dimulai ketika dunia sinetron marak di Indonesia. Gemerlap 
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kehidupan artis mengundang banyak keingintahuan dari masyarakat. Hadirlah 

kemudian Ilham Bintang dengan Cek & Ricek-nya yang masih dalam batas 

normal meliput berita hiburan. Gejala meng-gosip ini kemudian menjamur hingga 

muncul banyak program serupa di berbagai stasiun televisi. Bahkan, edisi media 

cetaknya pun muncul. Belakangan, hampir semua media berita online membuat 

direktori untuk berita gosip. Dari berbagai program itu infotainment sangat 

disukai baik oleh sebagian masyarakat dan tentunya pengiklan. Rating program 

gosip bisa dikatakan tinggi. Stasiun-stasiun televisi swasta baru tersebut mencoba 

untuk menarik perhatian pemirsa / penonton (audience) dengan cara 

memunculkan program-program baru di antaranya infotainment yang umumnya 

memaparkan gaya hidup manusia sebagai selebritis.  

 Sebagai sebuah kancah baru dalam industri pertelevisian, program 

infotainment sebenarnya dapat dikatakan cukup sukses mencuri perhatian 

khalayak penonton sekaligus mampu menarik pasar iklan yang cukup signifikan. 

Dikatakan mencuri perhatian penonton, sebab penonton televisi semula lebih 

tertarik pada bentuk sajian yang menayangkan sajian informasi murni seperti yang 

diproduksi oleh program berita setiap stasiun televisi atau tayangan hiburan murni 

seperti pentas musik atau jenis sinetron humor. 

Infotainment masuk ke dalam kancah pertarungan perebutan pemirsa dan 
langsung dapat mengambil tempat yang cukup kuat (Syahputra, 2008:159). 

 
 Program infotainment di Indonesia terus berkembang memunculkan 

bentuk-bentuk baru. Awalnya infotainment sebatas bincang-bincang gosip yang 

menyajikan rangkaian informasi, kini infotainment juga dikemas dalam bentuk 

liputan khusus investigasi.  
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Setiap episodenya difokuskan untuk membahas isu tertentu, semisal 

tayangan insert investigasi, intens, maupun silet. Satu dua program infotainment 

mencoba terlihat tidak biasa, misalnya mengambil format bincang-bincang di 

antara dua host agar lebih terasa nuansa “ngerumpi” dan uniknya, selalu saja 

pembawa acara infotainment di Indonesia didominasi oleh presenter perempuan 

atau presenter laki-laki yang bisa mengimbangi ‘kebawelan’ dan ‘kefemininan’ 

pasangannya. Program infotainment lain mencoba tampil ‘lebih serius’ dengan 

mengawali tayangannya lewat segmen yang menampilkan posisi ‘rating’, atau 

tepatnya persentase peringkat berita-berita yang dinilai ‘seru’ oleh pemirsanya. 

 Peringkat itulah yang nantinya menentukan urutan penayangan atau 

pengulangan informasi. Tingkat permintaan masyarakat yang meningkat terhadap 

pemberitaan mengenai idolanya, yang mendorong stasiun-stasiun televisi swasta 

untuk menayangkan berbagai acara infotainment. 

Carpini dan Williams menyebut beberapa alasan pokok penyebab maraknya 
infotainment. Antara lain, perubahan struktural industri penyiaran dan 
telekomunikasi, integrasi vertikal dan horizontal industri media, tekanan 
pencapaian ekonomi, munculnya pekerja media yang hanya memiliki 
keterikatan minim pada kodekode etik jurnalistik, dan cara pandang bahwa 
lapangan jurnalisme dan hiburan itu sama saja (Syahputra, 2008:68). 

 
Fenomena maraknya tayangan infotainment ini menjadi warna lain dalam 

industri pertelevisian yang cukup banyak mendapat kritik dari sejumlah kalangan. 

Kritik itu misalnya, dapat ditelusuri dari perdebatan panjang atau tarik ulur 

tentang apakah infotainment tersebut merupakan karya jurnalistik atau bukan? Hal 

ini disinggung untuk menjelaskan dan menegaskan bahwa isi siaran televisi masih 

berjalan di tempat, dari hiburan ke hiburan.  
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2.3. Pemahaman Tentang Jurnalistik 

2.3.1 Pengertian Jurnalistik 

 Pengertian jurnalistik baik itu oleh pakar maupun pengertian yang 

diutarakan oleh praktisi.  

Istilah jurnalistik berasal dari bahasa Belanda “journalistiek” atau dalam 
bahasa Inggris “journalism” yang bersumber pada perkataan “journal” 
sebagai terjemahan dari bahasa Latin “diurnal” yang berarti “harian” atau 
“setiap hari”. Kata jurnal berasal dari bahasa Perancis, journal, yang berarti 
catatan harian (Suhandang:2010,13). 

 
Hal itu dapat diartikan suatu peristiwa yang mempunyai fakta dan 

kemudian dikemas menjadi sebuah laporan yang dapat diinformasikan kepada 

khalayak. 

 Pencarian, penyeleksian, dan pengolahan informasi yang mengandung 

nilai berita dan unsur berita dapat dibuat menjadi karya jurnalistik, dan media 

yang digunakan pun sangat beragam, baik menggunakan media massa cetak, 

maupun media massa elektronik, dan internet mengolah suatu fakta menjadi berita 

memerlukan keahlian, kejelian dan keterampilan tersendiri yaitu keterampilan 

jurnalistik. 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karya Poewodarminta (2001:482) 
 

“jurnalistik” berarti pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit dan    
menerbitkan berita di media cetak maupun di media elektronik.  

 
 Adapun pengertian jurnalistik menurut pendapat Romli (2001:70) dalam 

buku Jurnalistik Praktis, mengemukakan : 

Jurnalistik dapat dipahami sebagai proses kegiatan meliput, membuat dan 
menyebarluaskan peristiwa yang bernilai berita (news) dan pandangan 
(views) kepada khalayak melalui saluran media massa baik cetak maupun 
elektronik. Sedangkan pelakunya disebut jurnalis atau wartawan.  
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 Dari berbagai literatur, dapat dikaji bahwa definisi jurnalistik adalah suatu 

pengelolaan laporan harian yang menarik minat khalayak mulai dari peliputan 

sampai penyebarannya kepada masyarakat melalui media massa baik cetak 

maupun elektronik. 

Amar yang dikutip Sumadiria (2005:30) dalam bukunya Jurnalistik 

Indonesia, mengatakan bahwa : 

Jurnalistik adalah kegiatan mengumpulkan, mengeolah, dan menyebarkan 
berita kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya.  Setiap  
bentuk jurnalistik memiliki ciri dan kekhasannya masing-masing.Ciri dan 
kekhasannya itu antara lain terletak pada aspek filosofi penerbitan, dinamika 
teknis persiapan dan pengelolaan, serta asumsi dampak yang ditimbulkan 
terhadap khalayak pembaca, pendengar atau pemirsa. 

 

 Suhandang (2004:21) dalam bunya Pengantar jurnalistik, Seputar 

Organisasi, dan Kode Etik memberikan pengertian jurnalistik sebagai berikut: 

Jurnalistik dalah seni dan keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah 
menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari hari 
secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani 
khalayaknya, sehingga terjadi perubahan sikap, sifat, pendapat, dan perilaku 
khalayak sesuai dengan para jurnalisnya.  

 

 Setiap jurnalistik memiliki ciri dan kekhasannya masing-masing. Ciri dan 

kekhasannya itu antara lain terletak pada aspek filosofi penerbitan, dinamika 

teknis persiapan dan pengelolaan, serta asumsi dampak yang ditimbulkan terhadap 

khalayak pembaca, pendengar atau pemirsa. Jurnalistik identik dengan pers 

adapun hubungan diantara keduanya adalah bahwa pers merupakan lembaga yang 

menjalankan kegiatan jurnalistik.  

Seperti yang dikemukakan oleh Effendy (2003:90) dalam bukunya Ilmu 

Teori dan Filsafat Komunikasi : 
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Pers adalah lembaga, badan atau organisasi yang menyebarkan berita 
sebagai karya jurnalistik kepada khalayak. Pers dan jurnalistik dapat 
diibaratkan seperti jiwa dan raga, pers adalah aspek raga karena ia berwujud 
konkret, nyata. Oleh karena itu, ia dapat diberi nama, sedangkan jurnalistik 
adalah aspek jiwa. Karena ia abstrak, merupakan kegiatan, daya hidup, 
menghidupi aspek pers. 
  

 Berdasarkan pengertian pers diatas, antara pers dan jurnalistik adalah 

merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena akan saling 

mengisi satu dengan yang lainnya.  

Dalam JB. Wahyudi (1996:1) dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar 

Jurnalistik Radio dan Televisi. Menjelaskan bahwa : 

Ilmu jurnalistik adalah salah satu ilmu terapan (applied science) dari ilmu 
komunikasi, yang mempelajari keterampilan seseorang dalam mencari, 
mengumpulkan, menyeleksi, dan mengolah informasi yanng mengandung 
nilai berita menjadi karya jurnalistik, serta menyajikan kepada khalayak 
melalui media massa periodik, baik cetak maupun elektronik. 
  

 Pengertian diatas menyatakan bahwa kegiatan pencarian, pengumpulan, 

penyeleksian dan pengelolaan informasi yang mengandung nilai berita adalah 

suatu karya jurnalistik. Dalam penyajiannya kepada masyarakat melalui media 

massa periodik cetak maupun elektronik. Selain itu, dalam kegiatan jurnalistik 

dituntut adanya kecepatan dalam pencarian, pengelolaan dan penyampaian 

informasi yang seluas-luasnya dengan ketepatan berita disertai dengan 

kelengkapan data dan fakta berita tersebut. 

 

2.3.2 Bentuk-bentuk Jurnalistik 

 Jurnalistik dibagi ke dalam tiga bagian besar dilihat dari segi bentuk dan 

pengelolaannya menurut Sumadiria (2005:5) dalam bukunya Jurnalistik Indonesia 

adalah sebagai berikut : 
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1. Jurnalistik Media Cetak (newspaper and magazine journalism). Yaitu 
dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor verbal dan visual. Verbal, sangat 
menekankan pada kemampuan kita memilih dan menyusun kata dalam 
merangkai kalimat dan paragraf yang efektif dan komunikatif. Sedangkan 
visual menunjukan pada kemampuan kita dalam menata, menempatkan, 
mendesain tata letak atau hal-hal yang menyangkut segi perwajahan. 

2. Jurnalistik Media Elektronik Auditif (radio broadcast journalism). Lebih 
banyak dipengaruhi oleh dimensi verbal, teknologikal dan fisikal. Verbal 
berhubungan dengan kemampuan menyusun kata, kalimat dan paragraf 
secara efektif dan komunikatif. Teknologikal berkaitan dengan 
teknologikal yang memungkinkan daya pancar radio dapat ditangkap 
dengan jelas dan jernih oleh pesawat radio penerima. Sedangkan fisikal, 
erat kaitannya dengan tingkat kesehatan fisik dan kemampuan 
pendengaran khalayak dalam menyerap dan mencerna setiap pesan kata 
atau kalimat yang disampaikan. 

3. Jurnalistik Media Elektronik Audio visual (television journalism). 
Merupakan gabungan dari segi verbal, visual, teknologikal dan dimensi 
dramatikal. Verbal berhubungan dengan kata-kata yang disusun secara 
singkat, padat, efektif, visual lebih menekankan pada bahasa gambar yang 
tajam, jelas, hidup, memikat. Teknologikal berkaitan dengan daya jangkau 
siaran, kualitas suara dan gambar yang dihasilkan serta diterima oleh 
pesawat televisi penerima dirumah-rumah. Dramatikal yang dihasilkan 
oleh rangkaian gambar yang dihasilkan secara simultan.  
 

 Jurnalistik media cetak jurnalistik surat kabar harian, jurnalistik tabloid 

mingguan dan jurnalistik majalah. Setiap bentuk jurnalistik memiliki ciri khas 

masing-masing. Ciri khas tersebut antara lain terletak pada aspek filosofi 

penerbitan, dinamika teknis persiapan dan pengelolaan, serta asumsi dampak yang 

ditimbulkan terhadap khalayak pembaca, pendengar atau pemirsa. Sebagai contoh, 

filosofi surat kabar harian menekankan pada segi keunggulan dan kecepatan 

dalam memperoleh dan menyebarkan informasi. Sedangkan filosofi penerbitan 

majalah berita mingguan lebih banyak menekankan pada segi kelengkapan dalam 

kedalaman informasi serta ketajaman daya analisisnya. 
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2.3.3 Jenis-Jenis Jurnalistik 

 Terdapat beberapa jenis jurnalistik yang dapat dijadikan acuan bahkan 

menjadi karakeristik (ciri khas) dari suatu media massa, baik media massa cetak 

maupun media massa elektronik. Hal ini terjadi karena perbedaan visi misi, tujuan 

dan kepentingan tersendiri dalam tubuh masing-masing media. Romli (2001:70) 

dalam bukunya yang berjudul Jurnalistik Terapan, menjelaskan bahwa jenis-jenis 

jurnalistik meliputi : 

1. Jazz Journalism, yaitu jurnalistik yang mengacu pada pemberitaan hal-hal 
sensasional, menggemparkan atau mengegerkan. 

2. Adversary Journalism, yaitu jurnalistik yang membawa misi pertentangan, 
yakni beritanya sering menentang kebijakan pemerintah atau penguasa. 

3.  Goverment-say-sojournalism, yaitu jurnalistik yang memberitakan apa 
saja yang disiarkan pemerintah layaknya koran pemerintah 

4.  Checkbook Journalism, yaitu jurnalistik yang untuk memperoleh bahan 
harus memberi uang pada sumber berita. 

5. Alcohol Journalism, yaitu jurnalistik liberal yang tidak menghargai urusan 
pribadi seseorang atau lembaga. 

6.  Crusade Journalism, yaitu jurnalistik yang memperjuangkan nilai-nilai 
tertentu. 

7. Electronic Journalism, yaitu pengetahuan tentang berita-berita yang 
disiarkan melalui media massa modern seperti televisi, radio kaset, film 
dan sebagainya. 

8. Junket Journalism (jurnalistik foya-foya), yaitu praktik jurnalistik yang 
tercela, yakni wartawan yang mengadakan perjalanan jurnalistik atas biaya 
dan perjalanan yang berlebihan yang diongkosi di pengundang. 

9. Gutter Journalism (jurnalistik got), yaitu teknik jurnalistik yang lebih 
menonjolkan pemberitaan tentang seks dan kejahatan. 

10.  Gossip journalism (jurnalistik kasak-kusuk), yaitu jurnalistik yang lebih 
menekankan berita-berita kasak-kusuk dan isu yang kebenarannya masih 
sangat diragukan. 

11. Dovelement Journalism (jurnalistik pembangunan), yaitu jurnalistik yang 
mengutamakan peranan pers dalam rangka pembangunan nasional negara 
dan bangsanya. 
 

 Berdasarkan pengertian diatas, bahwa jurnalistik adalah kegiatan yang 

memungkinkan pers bekerja dan diakui eksistensinya dengan baik dan dapat 

dijadikan acuan menjadi karakteristik (ciri khas) dari suatu media massa. 
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2.3.4 Produk Jurnalistik 

 Enam produk jurnalistik dijelaskan oleh Sumadiria  (2005:74) dalam 

bukunya yang berjudul Jurnalistik Indonesia adalah : 

1. Tajuk Rencana 

 Tajuk rencana atau editorial adalah opini berisi pendapat dan sikap 

resmi suatu media sebagai instituisi penerbitan terhadap persoalan aktual, 

fenomenal, dan atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. 

2.  Karikatural 

 Secara teknis jurnalistik, karikatur diartikan sebagai opini redaksi 

media dalam bentuk yang sarat dengan muatan kritik sosial dengan 

memasukan unsur kelucuan, anekdot atau humor agar siapa pun yang 

melihatnya bisa tersenyum, termasuk tokoh atau objek yang 

dikarikaturkan itu sendiri. 

3. Pojok 

 Pojok adalah kutipan pernyataan singkat narasumber atau peristiwa 

tertentu yang dianggap menarik atau kontroversial, untuk kemudian 

dikomentari oleh pihak redaksi dengan kata-kata atau kalimat yang 

mengusik, menggelitik, dan ada kalanya reflektif. 

4. Artikel 

 Artikel adalah tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas 

tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan atau kontroversial 

dengan tujuan untuk memberitahu (informatif), mempengaruhi dan 
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meyakinkan (persuasif argumentatif), atau menghibur khalayak pembaca 

(rekreatif). 

5. Kolom 

 Kolom adalah opini singkat seseorang yang lebih banyak 

menekankan aspek pengamatan dan pemaknaan terhadap suatu persoalan 

atau kedaan yang terdapat dalam masyarakat. 

6.  Surat pembaca 

 Surat pembaca adalah opini singkat yang ditulis oleh pembaca dan 

dimuat dalam rubrik khusus pembaca. 

 Produk jurnalistik adalah hasil karya jurnalistik yang biasanya ditulis 

dihalaman koran/media cetak atau editorial disebuah media massa yang tentunya 

dengan data dan fakta. Produk jurnalistik biasanya menjadi ciri khas sebuah media 

yang diterbitkan melalui rapat redaksi terlebih dahulu. 

2.3.5 Unsur dan Nilai dalam jurnalistik 

Dalam pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia disebutkan 

bahwa Kusumaningrat, Kusumaningrat 2006:39) : 

“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.” 

 Dari ketentuan dalam Kode Etik Jurnalistik itu kita dapat merumuskan 

lima unsur layak berita berikut cara penyampaiannya agar sebuah informasi bisa 

dikatakan sebagai produk jurnalistik.  
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Unsur-unsur produk jurnalistik itu antara lain (Kusumaningrat, 

Kusumaningrat 2006:40-48) : 

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. 

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. 

c) Obyektif 
untuk mendapatkan berita yang obyektif, wartawan harus mampu 
menggunakan metode-metode ilmiah untuk memverifikasi informasi yang 
mereka dapatkan.  

d) Ringkas dan Jelas 
untuk memenuhi unsur ini, sebuah berita haruslah menggunakan bahasa-
bahasa yang efektif, segar dan jelas. 

e) Hangat 
Kalimat yang menunjukkan 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. Dalam kategorisasi ini bisa diwakili oleh 
judul dalam sebuah pemberitaan dengan kalimat awal, yang memperjelas 
waktu pemberitaan. 
 

 Sedangkan menurut Kris Budiman (2006: 33), sebuah berita jika disajikan 

haruslah memuat nilai berita di dalamnya. Nilai berita itu mencakup beberapa hal, 

seperti berikut:  

1. Objektif: berdasarkan fakta, tidak memihak. 
2. Aktual: terbaru, belum "basi". 
3. Luar biasa: besar, aneh, janggal, tidak umum. 
4. Penting: pengaruh atau dampaknya bagi orang banyak; menyangkut orang 

penting/terkenal. 
5. Jarak: familiaritas, kedekatan (geografis, kultural, psikologis). 
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Lima nilai berita di atas menurut Kris Budiman sudah dianggap cukup dalam 

menyusun berita.  

Sedangkan Mitchel V. Charnley dalam bukunya Reporting edisi III (Holt-
Reinhart & Winston, New York, 1975 halaman 44) menyebutkan berita 
adalah laporan yang tepat waktu mengenai fakta atau opini yang memiliki 
daya tarik atau hal penting atau kedua-duanya bagi masyarakat luas.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berita adalah suatu fakta atau 

ide atau opini aktual yang menarik dan akurat serta dianggap penting bagi 

sejumlah besar pembaca, pendengar maupun penonton. 

Suatu peristiwa bisa disebut berita apabila sudah disiarkan, dilaporkan, 

atau diinformasikan. Berita dalam media cetak dapat dilihat pada surat kabar, 

tabloid, atau majalah. Di dalam berita,  selalu terdapat informasi. Kita dapat 

mengetahui informasi tersebut dengan berpegang pada unsur-unsur berita. 

2.4 Produk Jurnalistik Pada Infotainment 

 Infotainment adalah salah satu jenis penggelembungan bahasa yang 

kemudian menjadi istilah populer untuk berita ringan yang menghibur atau 

informasi hiburan. Infotainment sudah pasti tidak asing lagi bagi 

kita. Infotainment adalah penggabungan antara Information dan Entertainment, 

yang terbayangkan dibenak kita ketika mendengar kata infotainment pasti tentang 

informasi seputar selebritis. Seperti berita tentang artis yang sedang naik daun, 

perceraiaan, gaya hidup, sampai aktifitas sehari-hari sang artis yang diungkapkan 

secara berlebihan. Infotainment sebenarnya adalah tayangan program televisi 

dalam menyajikan sebuah informasi yang disajikan dalam bentuk hiburan. Di 
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Indonesia infotainment berubah dari tayangan informasi tentang dunia hiburan 

menjadi informasi mengenai kehidupan pribadi para selebritis didunia hiburan, 

Nugroho (2005) mengungkapkan: 

Infotainment adalah informasi yang ringan dan aktual seputar dunia 
selebritis dan orang orang terkenal yang dikemas dalam bentuk hiburan. 
 

Maraknya tayangan televisi dengan acara-acara sinetron, kontes-kontes 

dan reality show sangat butuh infotainment, begitu juga sebaliknya. Karena itu, 

infotainment menjadi bagian tidak terpisahkan dari tayangan TV , kontes-kontes 

dan reality show sangat butuh infotainment, begitu juga sebaliknya.  

 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.  

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 2008: 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 
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ada pula keselarasan antara jeda dan irama agar tidak membingungkan para 

pemirsanya. 

Seorang wartawan televisi harus bisa mengetahui 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 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.  

Gambar dan narasi berita yang disampaikan haruslah saling melengkapi dan 
tidak tumpang tindih. Artinya tidaklah berguna sebuah narasi untuk 
disampaikan apabila sudah ditampilkan dalam bentuk gambar. Narasi 
sebaiknya berisi sesuatu yang belum terdapat pada gambar video dan 
berfungsi untuk melengkapinya (Potter. 2006: 43). 
 

            Saat ini pemirsa televisi Indonesia tengah dimanja oleh program 

infotainment (information-entertainment). Bangun tidur, infotainment, sarapan 

infotainment, agak siang sedikit infotainment, sore infotainment, kadang malam 

infotainment lagi. Bila rata-rata sebuah statiun televisi menayangkan infotainment 

tiga kali sehari, maka seluruh channels televisi Indonesia menayangkan 36 

program sehari, 252 kali seminggu. 

Saking banyaknya waktu, dan miskinnya ide liputan, sebagian tayangan 

adalah tayangan ulangan, atau itu-itu juga, atau seragam antara satu channel 

dengan channel lainnya (karena kebetulan PH yang memproduksi tayangan itu 

sama). Yang paling parah, informasi yang disampaikan tak lagi bermuatan 

informasi. Ada yang disinformasi, non-informasi, rekaan, khayalan, informasi 

mentah, bahkan ghibah, dan fitnah atau pencemaran nama baik. 
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Keperluan untuk mengetahui apa saja yang terjadi merupakan kunci 

lahirnya jurnalisme. Tapi, jurnalisme itu sendiri baru benar-benar dimulai ketika 

huruf-huruf lepas untuk percetakan mulai digunakan di Eropa pada sekitar tahun 

1440.  

Dengan mesin cetak, lembaran-lembaran berita dan pamflet-pamflet dapat 
dicetak dengan kecepatan tinggi dengan jumlah yang lebih banyak dan 
ongkos yang lebih rendah (Kusumaningrat 2006:15). 
 

Tujuan utama jurnalisme adalah menyedaiakan informasi yang dibutuhkan 

warga agar mereka bisa hidup dan mengatur diri sendiri. Untuk itu para jurnalis 

harus mematuhi prinsip-prinsip jurnalisme yang disebut sembilan elemen 

jurnalisme (Kovach, Rosenstiel, 2003), antara lain: 

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 indepedensi terhadap sumber berita. 

5. Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan. 

6.  Jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik, maupun 

dukungan warga. 

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. 

            Carpini dan Williiam (2001), menyebut beberapa alasan pokok penyebab 

maraknya infotainment, antara lain : perubahan struktural industri penyiaran dan 
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telekomunikasi, integral vertikal dan horizontal industri media, tekanan 

pencapaian ekonomi, munculnya pekerja media yang hanya memiliki keterikatan 

minim pada kode-kode etik jurnalistik, dan cara pandang bahwa lapangan 

jurnalisme dan hiburan sama saja. 

Ibarat pisau bermata dua, infotainment tidak dapat dipungkiri sangat 

membantu dalam hal publikasi. Sudah banyak talenta yang terangkat oleh 

infotainment; semacam Ayu ting ting, Briptu Norman, Shinta Jojo dll. 

Infotainment juga terbukti berhasil membangun kepedulian terhadap sesama, 

lewat tayangan seleb berbaginya. Akan tetapi, infotainment pun memiliki nilai 

negatif yaitu: 

1. Liputan video sama, narasinya saja yang beda, disemua tv temanya 

seragam. Itu karena wartawannya sama dan pemilik rumah produksinya 

juga itu. 

2. Banyak berita yang tidak terlalu penting misal Cinta laura, Dhea Imut 

,Nasila Mirdad atau Nikita Willy pacaran, selingkuh heboh ciuman 

didiskotek, dibelikan mobil dan yang lainnya. 

3. Durasi berlebihan. 

 

2.5 Analisi Isi, Definisi, Konsep dan Paradigma  

2.5.1 Pengertian Analisis Isi 

 Analisis isi (Content Analysis) adalah teknik penelitian untuk membuat 

inferensi – inferensi yang dapat ditiru (replicable), dan sahih data dengan 

memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi 
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komunikasi. Logika dasar dalam komunikasi, bahwa setiap komunikasi selalu 

berisi pesan dalam sinyal komunikasinya itu, baik berupa verbal maupun 

nonverbal. Sejauh ini, makna komunikasi menjadi amat dominan dalam setiap 

peristiwa komunikasi.  

 Sebenarnya analisis isi komunikasi amat tua umurnya, setua umur 

manusia. Namun, panggunaan teknik ini diintoduksikan di bawah nama analisis 

isi (content analysis) dalam metode penelitian tidak setua umur penggunaan 

istilah tersebut. Tuanya umur penggunaan analisis isi dalam praktik kehiudupan 

menusia terjadi karena sejak ada manusia di dunia, manusia saling menganalisis 

makna komunikasi yang dilakukan antara satu dengan lainnya. Gagasan untuk 

menjadikan analisis isi sebagai teknik penelitian justru muncul dari orang seperti 

Bernard Berelson (1959). Ia telah menaruh banyak perhatian pada analisis isi. 

Berelson mendefinisikan analisis isi dengan: content anlysis is a research 
technique for the objective, systematic, and quantitative description of the 
manifest content of communication. 
 

Tekanan Berelson adalah menjadikan analisis isi sebagai teknik penelitian 

yang objektif, sistematis, dan deskripsi kuantitatif dari apa yang tampak dalam 

komunikasi. Kendatipun banyak kritik yang dapat kita sampaikan pada definisi 

Berlson sehubungan perkembangan analisis isi sampai hari ini, namun catatan 

mengenai objektif dan sistematik dalam menganalisis isi komunikasi yang tampak 

dalam komunikasi, menjadi amat penting utnuk dibicarakan saat ini. 

 Analisis isi dapat di pergunakan pada teknik kuantitatif maupun kualitatif, 

tergantung pada sisi mana peneliti memanfaatkannya. Dalam penelitian kualitatif, 

analisis isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat keajekan isi komunikasi 
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secara kualitatif, pada bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasi, membaca 

simbol-simbol, memaknakan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi. 

 Walaupun analisis isi pada awalnya berkembang dengan metode 

kuantitatif. Namun, belakangan berkembang juga analisis isi yang menggunakan 

metode kualitatif.  

Menurut Krippendorff, setidak-tidaknya ada 4 (empat) jenis analisis isi 

yang menggunakan pendekatan kualitatif.  

Pertama adalah analisis wacana (discourse analysis), secara sederhana 
analisis wacana mencoba memberikan pemaknaan lebih dari sekedar 
kata/frase atau kumpulan kata/frase yang ditulis oleh pengarang. 
  

Analisis wacana fokus pada bagaimana fenomena-fenomena partikular 

dimunculkan oleh pengarang teks. Salah satu penelitian yang pernah dilakukan 

dengan menggunkan analisis wacana adalah karya Van Dijk (1991) yang mencoba 

mempelajari bagaimana pers mengungkap masalah rasisme; kemunculan kaum 

minoritas, menjelaskan konflik antar etnis, dan mengumpulkan data tentang 

pemberian stereotipe (penilaian buruk kepada suatu kelompok). Selain penelitian 

itu juga terdapat penelitian tentang program berita dan dialog di televisi Amerika 

Serikat yang memunculkan tetang fenomena partikular. Yaitu visi ideologi 

ekonomi Amerika Serikat (Krippendorff, 2004:14).  

 Dari penjelasan dan contoh yang diberikan oleh Krippendorff, kita dapat 

mengambil simpulan bahwa analisis wacana adalah pendekatan yang mencoba 

mengungkapkan nilai-nilai (values) yang berkembang dalam pemikiran si 

pembuat teks (dalam hal ini pers) untuk memberikan informasi atau wawasan 
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tentang sesuatu hal yang prinsipil yang disampaikan secara tidak langsung 

(explicit). 

Kedua adalah analisis retorika (rhetorical analysis). Analisis retorika 
berfokus kepada bagaimana pesan itu disampaikan serta dampak (langsung 
ataupun jangka panjang) yang dirasakan oleh para penerima pesan atau 
audiens.  
 

Peneliti yang menggunkan pendekatan ini harus mengidientifikasi elemen-

elemen struktural, seperti; ungkapan, gaya argumentasi, serta gestur dsan 

penekanan dalam pidato. Diantara banyak penelitian analisis retorika, salah 

satunya adalah Kathleen Hall Jamieson’s book Packaging the Presidency (1984). 

Dalam buku itu dijelaskan tentang analisis retorika terhadap pidato-pidato 

presiden Amerika Serikat (Krippendorff, 2004:16).  

 Dari penjabaran itu, kita dapat mengetahui bahwa analisis retorika 

berupaya untuk mencari aspek-aspek yang berpotensi untuk memengaruhi sikap 

audiens dari penyampaian langsung (pidato, ceramah, dll). 

Ketiga adalah analisis isi etnografis (ethnographic content analysis). 

Analisis ini dimunculkan oleh Altheide (1987). Walaupun terkesan sangat 

kualitatif-antropologis, pendekatan ini tidak menghindari cara yang bersifat 

kuantitatif namun malah mendukung penghitungan data dari analisis isi dengan 

tulisan. Pendekatan ini dikerjakan dengan deskripsi narasi memfokuskan pada 

situasi yang berkembang, setting/kondisi, gaya, gambar, makna, dan gagasan 

penting agar dikenali/dipahami oleh aktor atau pembicara secara kompleks 

(Krippendorff, 2004:17). 

 Keempat adalah analisis percakapan (conversation analysis). Analisis ini 

dkerjakan diawali dengan merekam percakapan dengan setting dan tujuan yang 
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biasa/umum. Selanjutnya hasil rekaman itu di analisa lebih dalam menjadi 

konstruksi kolaboratif. Analisis ini digeluti pertama kali oleh Harvey Sack (1974) 

yang menganalisis tentang lawakan (jokes) yang mengkonstruksi kolaborasi dari  

komunikator dengan judul History 17 (Krippendorff, 2004:17). 

 Walaupun dapat dilihat bahwa analisis isi dapat terdiri dari dua pendekatan 

yaitu kuantitatif dan kualitatif, namun Krippendorff menyarankan untuk tidak 

mendikotomikan diantara keduanya. Menurutnya, 

“memisahkan keduanya adalah sebuah kesalahan. Secara eksplisit dan 
objektif penelitian ini memproses data dengan pengkodingan dan 
menghitungnya, cara ini popular di dalam pendekatan kuantitatif. Namun 
jangan lupa, kita juga menganalisis konteks yang ini merupakan tradisi 
kualitiatif. Dengan begitu, analisis isi adalah jenis penelitian yang dapat 
menggunakan  pendekatan mix-method” (Krippendorff, 2004:17). 
 

 Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

analisis isi yang bersifat kuantitatif. Analisis isi dapat digunakan untuk 

menganalisis semua bentuk isi komunikasi. Analisis isi (content analysis) adalah 

penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi 

tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Harold D. 

Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau 

pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi.  

Barelson (1952:18) menyebutkan bahwa Analisis Isi adalah suatu teknik 
penelitian yang dilakukan secara objektif, sistematis dan deskripsi 
kuantitatif dari isi komunikasi yang tampak (manifest) (Eriyanto, 2011:15). 
 

 Dalam penelitian dengan menggunakan metode analisis isi juga diperlukan 

beberapa prosedur dasar dalam membuat rancangan penelitian. Berikut adalah 

prosedur dasar pembuatan rancangan penelitian dan pelaksanaan studi analisis isi 

yang terdiri atas 6 tahapan langkah, yaitu: 



35 

 

1. Merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesisnya. 

2. Melakukan sampling terhadap sumber – sumber data yang telah 
dipilih. 

3. Pembuatan kategori yang dipergunakan dalam analisis. 

4. Pendataan suatu sample dokumen yang telah dipilih dan melakukan 
pengkodean. 

5. Pembuatan skala dan item berdasarkan kriteria tertentu untuk 
pengumpulan data. 

6. Interpretasi/penafsiran data yang diperoleh (Eriyanto: 2011). 

 

  Metode deskriptif dapat diartikan melukiskan variabel demi variabel, satu 

demi satu (Jalaludin, 2005:22). Analisis isi kuantitatif dapat didefinisikan sebagai 

suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran 

karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi (Eriyanto. 2011:15).  


