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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 TELEVISI SEBAGAI MEDIA MASSA  

Begitu banyak jenis media komunikasi massa mulai dari  surat kabar, majalah, 

buku, radio, film, televisi dan lain sebagainya. Diantara jenis media komunikasi 

massa tersebut yang paling efektif adalah televisi. Televisi berasal dari dua kata yang 

berbeda asalnya, yaitu tele (bahasa Yunanni) yang berarti jauh, dan visi (videre – 

bahasa Latin) berarti penglihatan. Dengan demikian televisi yang dalam bahasa 

inggrisnya television diartikan dengan melihat jauh. Melihat jauh disini diartikan 

dengan, gambar dan suara yang diproduksi disuatu tempat (studio televisi) dapat 

dilihat dari tempat “lain” melalui sebuah perangkat penerima (J.B Wahyudi, 1986: 

49). 

Prinsip televisi ditemukan oleh Paul Nipkow dari jerman pada tahun 1884, 

namun baru tahun 1928 Vlandimir Zworkyn (Amerika Serikat) menemukan tabung 

kamera atau iconoscope yang bisa menangkap dan mengirim gambar dari bentuk 

gambar optis kedalam sinyal elektronis untuk selanjutnya diperkuat dan 

ditompangkan kedalam gelombang radio. Zworkyn dengan bantuan Philo Farnsworth 

berhasil menciptakan pesawat televisi pertama yang dipertunjukan kepada umum 

pada pertemuan World’s Fair pada tahun 1939. Perang dunia ke-2 sempat 

menghentikan perkembangan televisi. Namun setelah perang usai, teknologi baru 

yang telah disempurnakan selama perang, berhasil mendorong kemajuan televisi. 
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 Kamera televisi baru tidak lagi membutuhkan banyak cahaya sehingga para 

pengisi acara di studio tidak lagi kepanasan. Selain itu, layar televisi sudah menjadi 

lebih besar terdapat lebih banyak program yang tersedia dan sejumlah stasiun televisi 

lokal mulai membentuk jaringan. Masa depan televisi mulai terlihat menjanjikan 

(Wawan Kuswandi, 1996: 12).   

Televisi  sebagai salah satu bentuk media massa memiliki ciri dan sifat yang 

berbeda dengan media massa lainnya, bahkan antara sesama media penyiaran, misal 

radio dan televisi, terdapat berbagai perbedaan sifat. Media massa televisi meskipun 

sama dengan radio dan film sebagai media massa elektronik, tetapi mempunyai 

mempunyai ciri dan sifat yang berbeda, terlebih lagi dengan media massa cetak 

seperti surat kabar dan majalah. Media dapat dibaca kapan saja tetapi televisi dan 

radio hanya dapat dilihat sekilas dan tidak dapat diulang  (Morissan, 2004: 6). 

Media massa televisi tidak bisa dipungkiri mempunyai keunggulan dalam 

menyampaikan pesan ke publik (dalam Wawan Kuswandi, 1996: 8). Menurut Skomis 

dalm bukunya “Television and Society: An Incuest and Agenda” (1965), 

dibandingkan dengan media massa lainnya (radio, surat kabar, majalah, buku, dan 

sebagainya), televisi tampaknya mempunyai sifat yang istimewa. Televisi merupakan 

gabungan dari media dengar dan gambar yang bisa bersifat politis, bisa juga bersifat 

informatif, hiburan dan pendidikan, atau bahkan gabungan dari ketiga unsur tersebut. 

TV menciptakan suasana tertentu, yaitu para pemirsanya dapat melihat dengan duduk 

santai tanpa kesengajaan untuk menyaksikannya. Penyampaian pesan seolah-olah 
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langsung antara komunikator dan komunikan. Informasi yang disampaikan oleh 

televisi, akan mudah dimengerti karena jelas terdengar secara audio dan terlihat 

secara visual. 

Televisi sebagai komunikasi massa dapat dijelaskan (dalam Wawan 

Kuswandi, Komunikasi Massa: 1996: 16) Komunikasi massa media televisi ialah 

proses komunikasi antara komunikator dengan komunikan (massa) melalui sebuah 

sarana, yaitu televisi. Komunikasi massa media televisi bersifat periodik. Dalam 

komunikasi massa media tersebut, lembaga penyelenggara komunikasi bukan secara 

perorangan, melainkan melibatkan banyak orang dengan organisasi yang kompleks 

serta pembiayaan yang besar. Karena media televisi bersifat “transitory” (hanya 

meneruskan) maka pesan-pesan yang disampaikan melalui media massa tersebut, 

hanya dapat didengar dan dilihat secara sekilas. Pesan-pesan di televisi bukan hanya 

didengar, tetapi juga dapat dilihat dalam gambar yang bergerak (audio visual)  (JB. 

Wahyudi, 1986: 56).   

Memasukkan paradigma Lasswell dalam komunikasi massa media televisi, 

secara tegas memperlihatkan bahwa dalam setiap pesan yang disampaikan televisi, 

tentu saja mempunyai tujuan khalayak sasaran serta akan mengakibatkan umpan 

balik, baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi media komunikasi televisi dapat 

mempengaruhi perubahan dalam kehidupan manusia. Masyarakat harus bisa 

menerima konsekuensi atas kebutuhannya untuk mendapatkan informasi atau hanya 
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untuk mencari hiburan setelah beraktivitas sehari-hari. Namun perlu diperketat untuk 

isi pesan yang disampaikan melalui pihak yang berwenang agar tidak terjadi 

perubahan yang negatif pada pemirsa. 

Perkembangan teknologi komunikasi telah melahirkan masyarakat yang 

makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan 

informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan telah menjadi 

komoditas penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penyiaran media 

massa mempunyai peranan penting untuk mendapatkan informasi (J.B. Wahyudi, 

1986: 58). 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang 

Penyiaran pada Bab 1 Pasal 1 poin 2 yang dimaksud penyiaran adalah kegiatan 

pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, 

dilaut atau diantariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, 

kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan 

oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.  

Dan pada Bab 1 Pasal 1 poin 4 dijelaskan penyiaran televisi adalah media 

komunikasi massa dengar dan pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi 

dalam bentuk suara atau gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa 

program yang teratur dan berkesinambungan. 

 Perkembangan siaran telelevisi diawali munculnya penemuan Paul Nipkow. 

Pada tahun 1883, pada saat Telegraph dan Telephone, mulai dipergunakan orang 
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dengan prinsip kata-kata diubah menjadi signal dan selanjutnya signal diubah lagi 

menjadi kata-kata melalui kabel secara elektris, maka pada saat itu Paul Nipkow, 

seorang mahasiswa jerman di Berlin menemukan prinsip gambar kecil yang dibentuk 

oleh elemen-elemen secara teratur. Pada tahun 1884 Paul Nipkow menyempurnakan 

alat penemuanya didalam bentuk lingkaran nipkow atau jantra nipkow dan kemudian 

para ahli mengembangkan alat tersebut sehingga menghasilkan siaran televisi (J.B. 

Wahyudi, 1986: 58). 

Sejarah penggunaan frekuensi Siaran TV di Indonesia dimulai dengan 

penggunaan saluran VHF oleh TVRI pada tahun 1962. Sejak saat itu sampai sekitar 

tahun 1990-an, TVRI menjadi sebagai satu-satunya penyelenggara siaran TV di 

Indonesia dengan jangkauan wilayah siaran hampir mencapai 80% wilayah 

Indonesia. Terdapat sekitar 400 pemancar TVRI di seluruh wilayah Indonesia yang 

menggunakan frekuensi VHF Sehingga penggunaan kanal VHF relatif cukup padat di 

Indonesia. Sejak tahun 1987, TVRI mulai berencana untuk beralih ke saluran UHF. 

Asumsi yang digunakan TVRI saat itu adalah dibutuhkan satu sampai dengan dua 

saluran UHF untuk menyediakan layanan sejumlah program nasional di seluruh 

wilayah Indonesia tersebut.  

Dimulai tahun 1990-an, secara perlahan Pemerintah Departemen Penerangan 

memberikan izin penyelenggaraan kepada penyelenggara TV Swasta. Pada saat itu 

Direktorat Jenderal Radio, TV dan Film-Departemen Penerangan (Ditjen RTF-

Deppen) bekerjasama dengan JICA (Japan Indonesia Cooperation Agency) membuat 
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Master Plan Frekuensi TV UHF untuk 7 program nasional (5 program TV swasta 

nasional dan 2 program TVRI).  

Dalam penyiaran media massa radio ataupun televisi biasanya terdiri dari 

beberapa orang-orang atau tim. Mulai dari orang-orang  administrasi, orang-orang 

teknis dan orang-orang penyiaran. Pada dasarnya dalam sebuah penyiaran agar pesan 

dapat tersampaikan  ke pemirsa terdapat tiga unsur utama yaitu studio televisi, 

transmisi, dan pesawat televisi (J.B. Wahyudi, 1986: 58).  

Siaran televisi dapat  terlaksana untuk menyampaikan pesan dengan proses 

seperti pada gambar dibawah ini:  

Gambar 1 
Proses alur siaran TV 
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pesan (hasil produksi) dapat dilihat oleh Komunikan melalui Pesawat Televisi 

(receiver). Isi Pesan itu bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku atau 

mempengaruhi komunikan (J.B Wahyudi, 1986: 47). 

Penyiaran pada dasarnya merupakan kemajuan teknologi yang dihasilkan 

manusia pada saat kurang efektifnya menciptakan atau menerima pesan terutama ke 

orang banyak sekaligus (massa) untuk berkomunikasi. Dalam teori media dan 

masyarakat massa Barran & Davis (2000) misalnya dikatakan bahwa media memililki 

sejumlah asumsi untuk membentuk masyarakat, yakni (Muhammad Mufid, 2005:19): 

1. Media massa (tak terkecuali penyiaran) memiliki efek yang berbahaya 

sekaligus menular bagi masyarakat. Untuk meminimalisir efek ini di Eropa 

pada masa 1920-an, penyiaran dikendalikan oleh pemerintah, walaupun 

ternyata kebijakan ini justru berdampak buruk di Jerman dengan digunakannya 

penyiaran untuk propaganda Nazi. 

2. Media masssa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pola pikir rata-rata 

audiennya. Bahkan pada asumsi berikutnya dalam teori ini dikatakan bahwa 

ketika pola pikir seseorang sudah terpengaruh oleh media, maka semakin lama 

pengaruh tersebut semakin besar. 

 Rata-rata orang yang terpengaruh oleh media, dikarenakan mereka mengalami 

keterputusan dengan institusi sosial yang sebelumnya justru melindungi dari efek 

negatif media. Relevan dengan hal tersebut John Dewey, seorang pemikir pendidikan, 

misalnya pernah berkata bahwa efek negatif media dapat disaring melalui pendidikan. 
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2.1.1 Sifat Pesan Komunikasi Massa Televisi 

Televisi adalah gambar yang paling kompleks pada media ruparungu 

dwimatra dinamis  (moving audiovisual media), bahasa rupa inilah yang dianggap 

paling pesat perkembangannya. Tabrani (1992) melihat bahwa dari segi sejarah 

memang bahasa rupa lainnya banyak mengacu pada bahasa film dan televisi. Bahasa 

rupa foto (gambar statis) tumbuh sangat perlahan dan segera terkejar, dilanda oleh 

bahasa rupa film kemudian muncul televisi (gambar dinamis). Gambar dinamis inilah 

yang pesat sekali merambah ke seluruh dunia. 

Tidak dapat dipungkiri peran televisi saat ini semakin besar saja. Peranannya 

sebagai media komunikasi visual sangat luar biasa dibandingkan media-massa yang 

lain. Temuan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia tahun 1996 yang dilansir 

majalah Aikon! media alternatif menyebutkan bahwa kekuatan besar televisi yang 

tidak pernah dibayangkan oleh Paul Nipkow sekalipun ketika dia mematenkan Jantra 

Nipkow yang menjadi cikal-bakal televisi mekanis; temuan itu memaparkan bahwa 

anak-anak Indonesia (usia 6-15 tahun) “harus menyisihkan” waktu 22-26 jam per 

minggu untuk menonton televisi. Bahkan anak Amerika sejak usia delapan belas 

bulan sudah secara mendalam dikonfrontasikan pada medium televisi. Pada akhir 

humaniora-nya  jumlah jam menonton televisi dari anak-anak muda Amerika 

mencapai 16.000 jam. Ketika usia mencapai 20 tahun secara total hampir mencapai 

juta  reclamesport atau mencapai rata-rata 1000 per pekan (Tondowidjojo 1999:57). 
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Televisi mengkomunikasikan pesan-pesannya dengan cara yang sangat 

sederhana. Sifat televisi yang demikian, disebut sebagai penyampaian pesan sepintas 

atau  transitory. Karena itulah maka pesanpun harus mudah dipahami dalam sekilas 

dan dengan jenjang konsentrasi yang tidak setinggi membaca. Pesan-pesan yang 

harus bersifat begitu sederhana itu, dengan idiom-idiom gambar yang sangat 

universal sehingga tayangan untuk orang dewasa pun dapat dipahami anak-anak. 

Pesan-pesan yang disampaikan secara audio (bahasa tutur) berentang kosakata sangat 

terbatas menyebabkan interaksi televisi dengan pemirsa dianggap selesai segera 

setelah informasi lewat tanpa dapat direvisi, diverifikasi apalagi dievaluasi. 

Munculnya televisi menghadirkan suatu revolusi dimana manusia dihadapkan 

pada jaman komunikasi visual pada layar televisi. Revolusi pertama komunikasi 

massa berangkat dalam abad ke lima sebelum Kristus, yakni ketika terjadi transisi 

dari budaya lisan ke budaya tulis di Athena. Yang kedua bertolak di Eropa dalam 

abad ke lima belas ketika muncul mesin cetak Gutenberg, yang merupakan suatu 

revolusi dalam komunikasi massa. Revolusi ketiga adalah apa yang dikenal sebagai 

penemuan dan penyebaran informasi melalui televisi sebagai intinya. Perkembangan 

ini membuat televisi dikenal sebagai  The Second God (Tondowidjojo 1999:57).  

Kesederhanaan bentuk dan cara penyampaian pesan inilah yang menjadi 

sumber ketakutan banyak orang. Mereka percaya bahwa di balik kepiawaian televisi 

untuk menghibur, mengintip berbagai hal negatif (terutama anak-anak). Televisi 

demikian membuai sehingga memimpikan manusia dan membiarkan manusia larut 
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dalam gambar-gambar televisi. Pemirsa televisi menaruh kesan secara langsung pada 

peristiwa-peristiwa dunia secara intensif serta ikut menghayatinya. Medium televisi 

memberikan kesadaran bahwa manusia mencapai kebahagiaan hidupnya melalui 

televisi. Fungsi media massa dalam hal ini bisa pada televisi menurut Dominick 

(2001) menyebutkan beberapa fungsi media massa bagi masyarakat, yaitu : 

1.  Fungsi pengawasan (surveillance) 

Fungsi ini terdiri dari  2 bentuk utama, yaitu pengawasan peringatan 

dan pengawasan instrumental. Media massa menjalankan fungsi pengawasan 

peringatan, jika menginformasikan tentang ancaman yang disebabkan oleh 

beberapa hal, misalnya bencana alam, serangan militer, inflasi dan krisis 

ekonomi. Fungsi pengawasan instrumental dari media massa jika informasi 

yang disampaikan memiliki kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2. Fungsi penafsiran (interpretation) 

 Fungsi ini dijalankan jika media selain menyampaikan fakta dan data 

kepada khalayak, juga memberi penafsiran terhadap kejadian-kejadian 

penting. Media memilih dan memutuskan peristiwa-peristiwa mana yang 

layak dan yang tidak layak disajikan. 
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3. Fungsi keterkaitan (linkage) 

Media massa dapat menjadi alat pemersatu anggota masyarakat yang 

beragam sehingga membentuk pertalian berdasarkan kepentingan dan minat 

yang sama tentang sesuatu. 

4. Fungsi penyebaran nilai (transmission of values) 

Fungsi ini disebut juga sosialisasi. Media massa memperlihatkan 

kepada khalayak tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak dan apa 

yang diharapkan mereka. 

5. Fungsi hiburan (entertainment) 

Fungsi hiburan selalu dijalankan oleh setiap media massa. Media yang 

sangat jelas menjalankan fungsi ini adalah televisi,  radio dan tabloid. 

Komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi, jika ada seseorang yang 

menyampaikan pesan kepada orang lain tujuan tertentu, artinya komunikasi hanya 

bisa terjadi kalau didukung oleh adanya sumber, pesan, media, penerima, dan efek. 

Unsur-unsur ini bisa juga disebut komponen atau elemen komunikasi (Hafied 

Cangara, 2008;22-24).  

1. Sumber, Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai 

pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antarmanusia, sumber 

bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok misalnya 

partai, organisasi atau lembaga. Sumber sering disebut pengirim, komunikator 

atau dalam bahasa Inggrisnya disebut source, sender, atau encoder. 
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2. Pesan, Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang 

disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan 

cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu 

pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda. Dalam bahasa 

inggris pesan biasanya diterjemahkan dengan kata message, content atau 

information. 

3. Media, Media adalah alat sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

dari komunikator kepada khalayak. Ada beberapa pakar psikologi 

memandang bahwa dalam komunikasi antarmanusia, media yang paling 

dominan dalam berkomunikasi adalah pancaindra manusia seperti mata dan 

telinga. Pesan-pesan yang diterima pancaindra selanjutnya diproses dalam 

pikiran manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap 

sesuatu, sebelum dinyatakan dalam tindakan. Akan tetapi, media yang 

dimaksud dalam buku ini, ialah media yang digolongkan atas empat macam, 

yakni: Media antarpribadi, untuk hubungan perorang (antarpribadi) media 

yang tepat digunakan ialah kurir/utusan, surat, dan telepon. Media kelompok, 

dalam aktivitas komunikasi yang melibatkan khlayak lebih dari 15 orang, 

maka media komunikasi yang banyak digunakan adalah media kelompok. 

Misalnya rapat, seminar, dan konferensi. Rapat biasanya digunakan untuk 

membicarakan hal-hal penting yang dihadapi oleh suatu organisasi. Seminar 

adalah media komunikasi kelompok yang biasa dihadiri 150 orang. 
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Konferensi adalah media komunikasi yang dihadiri oleh anggota dan 

pengurus dari organisasi tertentu. Ada juga orang dari luar organisasi, tapi 

biasanya dalam status peninjau. Media publik, kalau khalayak lebih dari 200-

an orang, maka media komunikasi yang digunakan biasanya disebut media 

publik. Misalnya rapat akbar, rapat raksasa dan semacamnya. Media 

massa, jika khalayak tersebar tanpa diketahui di mana mereka berada, maka 

biasanya digunakan media massa. Media massa adalah alat yang digunakan 

dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan 

menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, 

dan televisi (Hafied Cangara, 2008;123-126). 

4. Penerima, Penerima adalah  pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim 

oleh sumber.  Penerima bisa terdiri satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk 

kelompok, partai atau negara. Penerima biasa disebut dengan berbagai macam 

istilah, seperti khalayak, sasaran, komunikan, atau dalam bahasa Inggris 

disebut audience atau receiver. Dalam proses komunikasi telah dipahami 

bahwa keberadaan penerima adalah akibat karena adanya sumber. Tidak ada 

penerima jika tidak ada sumber. Penerima adalah elemen penting dalam 

proses komunikasi, karena dialah yang menjadi sasaran dari komunikasi. Jika 

suatu pesan tidak diterima oleh penerima, akan menimbulkan berbagai macam 

masalah yang sering kali menuntut perubahan, apakah pada sumber, pesan, 

atau saluran. 
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5. Pengaruh atau efek, Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang 

dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah 

menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan 

tingkah laku seseorang. Oleh karena itu, pengaruh bisa juga diartikan 

perubahan atau pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang sebagai akibat 

penerimaan pesan (Hafied Cangara, 2008;22-27). 

2.1.2 Konsep Jurnalistik Televisi 

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 dibagi kedalam tiga pemahaman yakni : 

1. Current information about something that has taken place, or 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 banyak atau setidaknya mampu 

mengedukasi masyarakat. Sehingga, informasi itu harus disebarkan secara luas 

melalui media massa. 

Sebuah berita bisa didapatkan dari kejadian yang berlangsung secara alamiah, 

misalnya bencana alam atau kecelakaan. Berita juga bisa didapatkan dari kegiatan-
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kegiatan yang telah terencana sebelumnya seperti rapat, dan konferensi pers. Namun, 

ada juga berita yang didapat dari usaha wartawan itu sendiri, misalnya melalui 

observasi, wawancara dengan narasumber yang sekiranya memiliki informasi penting 

atau melakukan penelusuran untuk mengungkapkan fakta yang belum terungkap. 

(Potter 2006:5) 

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.” Dari ketentuan dalam Kode Etik Jurnalistik itu kita dapat merumuskan 

empat unsur layak berita berikut cara penyampaiannya agar sebuah informasi bisa 

dikatakan sebagai produk jurnalistik. Unsur-unsur produk jurnalistik itu antara lain:  

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

seperti nama, tanggal, atau angka-angka saja. Tapi harus ada proses verifikasi 

terhadap fakta yang disampaikan. 

2. 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. 
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3. Obyektif, untuk mendapatkan berita yang obyektif, wartawan harus mampu 

menggunakan metode-metode ilmiah untuk memverifikasi informasi yang 

mereka dapatkan.  

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

menggunakan bahasa-bahasa yang efektif, segar dan jelas (Kusumaningrat 

2006:40-48).  

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. Tidak ada yang dianggap berada di luar 

subyek bagi wartawan investigasi. Ia punya jajaran pilihan yang lebih luas ketimbang 

jaksa penuntut umum karena subyeknya termasuk juga kesalahan yang tidak 

melanggar hukum. Beritanya mungkin memgungkapkan perlunya sebuah undang-

undang baru dan hasilnya adalah satu undang-undang baru mungkin ditetapkan.  

Wawancara, dokumen, pengamatan dan survey adalah sarana bagi wartawan 

investigasi. Wartawan tahu sarana apa yang harus dipakai dalan situasi khusus, 

walaupun terkadang mereka harus menggunakan semua sarana dan prasarana itu. 

Sebuah stasiun televisi mungkin menayangkan satu seri investigasi pada saat stasiun 
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itu tengah dinilai oleh sebuah badan penentu peringkat penonton, dan tayangannya itu 

akan bisa menarik penonton dan meningkatkan pangsa iklannya (Gaines 2007: 5). 

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 2006:258). 

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 bebera 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 karana sekali sebuah 
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informasi disampaikan khalayak tidak bisa mundur atau mengulanginya lagi untuk 

dapat memahami informasi tersebut. Selain itu, 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. 

Seorang wartawan televisi harus bisa mangetahui 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). 

2.1.3 Kaidah jurnalistik berdasar UU Pers dan KPI  

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan selalu ingin berkomunikasi kepada 

manusia lain untuk mencapai tujuannya. Sebagai makhluk sosial, manusia harus taat 

kepada aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara tentunya ada norma dan etika yang harus ditaati agar tidak 

saling melanggar hak asasi. Dalam berkomunikasi telah dibuat aturan untuk ditaati 

oleh pers, yaitu Kode Etik Jurnalistik. 
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Walaupun telah ada Kode Etik Jurnalistik yang berfungsi mengatur etika 

dalam dunia jurnalistik, berbagai tindak pelanggaran etika masih terus terjadi. Hal ini 

tentu terkait dengan kepentingan pers untuk mewujudkan tujuannya. Berbagai 

peristiwa muncul di ruang publik. Perkembangan teknologi komunikasi membuat 

peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia bisa dengan mudah menerpa 

khalayak. Peristiwa inilah yang disampaikan oleh manusia kepada manusia lain 

sebagai konsekuensi naluri komunikasi dan naluri ingin tahu. 

Dengan adanya Kode Etik Jurnalistik, diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan pembekalan kepada generasi muda khususnya mahasiswa mengenai 

dunia jurnalistik  agar mereka mampu memahami penerapan kaidah kaidah jurnalistik 

terutama dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik. Sehingga dunia jurnalistik kita di 

masa yang akan datang menjadi jurnalistik  yang benar-benar beretika dan 

menjunjung kaidah-kaidah moral. 

1. Kaidah Jurnalistik berdasar UU Pers Tahun 1999 

Menurut A.M. Hoetasoehoet (2006), Jurnalistik adalah ilmu terapan dari ilmu 

komunikasi. Ilmu komunikasi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari usaha 

manusia dalam menyampaikan isi pernyataannya kepada manusia lain. Jadi, ilmu 

jurnalistik adalah ilmu yang mempelajari cara penyampaian isi pernyataan melalui 

media massa periodik. Media massa periodik terdiri dari surat kabar, majalah, radio, 

televisi, film dan media siber. 



26 

 

Media massa periodik inilah yang dijalankan oleh Pers. Perkembangan pers 

sudah melalui tahap demi tahap yang mendewasakan. Pers era orde baru jauh berbeda 

dengan pers di era reformasi. Pada era modern ini, pers semakin terbuka 

memberitakan berbagai fakta dan peristiwa yang terjadi di dunia. Pers telah 

membawa masyarakat semakin terbuka dan mengetahui berbagai fakta dan peristiwa, 

bukan hanya sekedar mengetahui peristiwa yang terjadi di lingkungan tempat mereka 

tinggal tetapi juga berbagai peristiwa yang dialami manusia di setiap belahan dunia. 

Oleh karena itu pers berusaha melakukan berbagai tindakan penyesuaian. Pers harus 

peka dan tanggap terhadap lingkungan yang mereka hadapi dalam berbagai situasi 

dan kondisi 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang 

pers, dikatakan dalam pasal 1 ayat 1: 

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan 

kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, 

dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan 

gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan 

media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. 

Era reformasi banyak melahirkan media massa baru, dimulai dari surat kabar, 

televisi, radio hingga media siber. Media massa tersebut sesuai dengan fungsinya 

yaitu sebagai alat penyampaian informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial 

terhadap khalayak. Deddy Iskandar Muda (2003, h.10) menjelaskan, di suatu negara 
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yang demokratis maka fungsi pers dan media massa sedikitnya dapat digolongkan ke 

dalam enam hal, yaitu: 

1. Menyampaikan fakta (the facts) 

2. Menyajikan opini dan analisis (opinions and analysis) 

3. Melakukan investigasi (investigations) 

4. Hiburan (entertainment) 

5.  Kontrol (control) 

6. Analisis kebijakan (policy analysis) 

Fungsi-fungsi pers kini telah bergeser, meskipun fungsi-fungsi lama hingga 

derajat tertentu masih berlaku. Persaingan yang semakin ketat diantara media massa, 

memacu media berlomba-lomba menyampaikan berbagai peristiwa dengan cepat. 

Semakin cepat informasi disampaikan kepada khalayak, semakin banyak khalayak 

yang membaca dari media tersebut. Tuntutan pers untuk menyajikan peristiwa dengan 

cepat inilah yang membuat banyaknya penyimpangan dari kebebasan pers yang telah 

diberikan. 

Dalam menyampaikan isi pernyataan melalui berita harus berdasarkan etika. 

Untuk penulisan berita harus mengikuti kaidah berikut ini, yaitu: 

1. Berita harus benar terjadi, 

2. Berita menginformasikan dari dua sisi, 

3. Berita harus seimbang, 
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4. Memberikan hak jawab. Ketika ada narasumber yang merasa dirugikan, media 

harus memberikan hak jawab untuk meralat informasi pada halaman yang 

sama ketika berita itu dimuat. 

5. Memberikan hak koreksi. Jika narasumber perlu memperbaiki isi informasi di 

dalam berita tersebut. 

Wartawan harus mengikutsertakan dan mengindahkan Kode Etik Jurnalistik 

sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik 

terdiri dari 11 pasal. Contohnya pada pasal 1 yang terdiri dari 4 ayat, yakni ayat (a) 

wartawan harus bersikap independen, ayat (b) wartawan Indonesia harus 

menghasilkan berita akurat, ayat (c) wartawan Indonesia harus menghasilkan berita 

yang berimbang, dan ayat (d) wartawan Indonesia tidak beritikad buruk. 

2. Kaidah Jurnalistik berdasar KPI 

Persoalan akurasi ini sangat menentukan kredibilitas media di mata publik. 

Kasus akurasi yang banyak muncul di media saat ini disebabkan antara lain 

minimnya cek-ricek dan kelalaian pencantuman sumber berita. Dalam hal ini akurasi 

pemberitaan meliputi kesesuaian judul dengan isi berita, pencantuman waktu 

terjadinya suatu peristiwa, adanya data pendukung dan tidak ada pencampuran fakta 

dan opini oleh wartawan. 

Kode Etik Jurnalistik penting diterapkan oleh wartawan untuk mengatur etika 

berkaitan dengan penilaian tentang perilaku benar atau tidak benar, yang baik atau 

tidak baik, yang pantas atau tidak pantas, yang berguna atau tidak berguna, dan yang 
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harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etika jurnalistik ini penting. Pentingnya 

bukan hanya untuk memelihara dan menjaga standar kualitas pekerjaan para jurnalis 

bersangkutan, tetapi juga untuk melindungi atau menghindarkan masyarakat dari 

kemungkinan dampak yang merugikan dari tindakan atau perilaku keliru jurnalis di 

Indonesia. 

KPI mengatur Kode Etik Jurnalistik ke dalam beberapa point antara lain (Jani 

Yosep, 2008:56) :  

1. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang 

benar. 

2. Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan 

keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar. 

3. Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan 

kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. 

4. Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya 

5. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui 

masyarakat. 

6. Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto dan 

dokumen. 

7. Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberi informasi latar 

belakang, off the record dan embargo. 

8. Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya tidak akurat. 
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9.  Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban 

kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur. 

10. Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi 

dalam masalah suku, ras, bangsa, politik, cacat/sakit jasmani, cacat/sakit 

mental atau latar belakang sosial lainnya. 

11. Jurnalis menghormati privasi, kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat. 

12. Jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman 

kekerasan fisik dan seksual. 

13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk 

mencari keuntungan pribadi. 

14. Jurnalis tidak dibenarkan menerima sogokan. (Catatan: yang dimaksud 

dengan sogokan adalah semua bentuk pemberian berupa uang, barang dan 

atau fasilitas lain, yang secara langsung atau tidak langsung, dapat 

mempengaruhi jurnalis dalam membuat kerja jurnalistik.) 

15. Jurnalis tidak dibenarkan menjiplak. 

16. Jurnalis menghindari fitnah dan pencemaran nama baik. 

17. Jurnalis menghindari setiap campur tangan pihak-pihak lain yang 

menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip di atas. 

18.  Kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik akan diselesaikan oleh 

Majelis Kode Etik. 
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2.2 MACAM-MACAM PROGRAM BERITA  

Pada mulanya jurnalistik hanya mengelola hal-hal yang sifatnya informatif 

saja. Itu terbukti pada Acta Diurna sebagai produk jurnalistik pertama pada zaman 

Romawi Kuno, ketika kaisar Julius Caesar berkuasa. Sekilas tentang pengertian dan 

perkembangan jurnalistik, Assegaff sedikit menceritakan sedikit sejarah. Bahwa 

jurnalistik berasal dari kata Acta Diurna, yang terbit di zaman Romawi, dimana 

berita-berita dan pengumuman ditempelkan atau dipasang di pusat kota yang di kala 

itu disebut Forum Romanum. Namun asal kata jurnalistik adalah “Journal” atau “Du 

jour” yang berarti hari, di mana segala berita atau warta sehari itu termuat dalam 

lembaran tercetak. Karena kemajuan teknologi dan ditemukannya pencetakan surat 

kabar dengan sistem silinder (rotasi), maka istilah “pers muncul”, sehingga orang lalu 

mensenadakan istilah “jurnalistik” dengan “pers”. 

Menurut Onong Uchjana Effendy, kegiatan jurnalistik sudah berlangsung 

sangat tua, dimulai zaman Romawi Kuno ketika Julius Caesar berkuasa. Waktu itu ia 

mengeluarkan peraturan agar kegiatan-kegiatan Senat setiap hari diumumkan kepada 

khalayak dengan ditempel pada semacam papan pengumuman yang disebut dengan 

Acta Diurna. Berbeda dengan media berita saat ini yang ‘mendatangi’ pembacanya, 

pada waktu itu pembaca yang datang kepada media berita tersebut. Sebagian 

khalayak yang merupakan tuan tanah/hartawan yang ingin mengetahui informasi, 

menyuruh budak-budaknya yang bisa membaca dan menulis untuk mencatat segala 

sesuatu yang terdapat pada Acta Diurna. Dengan perantaraan para pencatat yang 
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disebut Diurnarii para tuan tanah dan hartawan tadi mendapatkan berita-berita tentang 

Senat. 

Ruang lingkup jurnalistik sama saja dengan ruang lingkup pers. Dalam garis 

besar jurnalistik Palapah dan Syamsudin dalam diktat membagi ruang lingkup 

jurnalistik ke dalam dua bagian, yaitu :  News dapat dibagi menjadi menjadi 2 bagian 

besar, yaitu (Jani Yosep, 2008:23): 

1. Stainght news, yang terdiri dari : 

a. Matter of fact news 

b. Interpretative report 

c. Reportage 

2. Feature news, yang terdiri dari : 

a. Human interest features 

b. Historical features 

c. Biographical and personality features 

d. Travel features 

e. Scientifict features 

2.3 PEMAHAMAN TENTANG ANALISI ISI 

Analisis isi (Content Analysis) adalah tekhnik penelitian untuk membuat 

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

memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi 

komunikasi. Logika dasar dalam komunikasi, bahwa setiap komunikasi selalu berisi 
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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 (Krippendorff, 2004:13).  

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 Berelson sehubungan perkembangan analisis isi sampai hari ini, namun 

catatan mengenai objektif dan sistematik dalam menganalisis isi komunikasi yang 

tampak dalam komunikasi, menjadi amat penting untuk 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 

kulalitatif. 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 menggunakan 

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 TV 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 kesimpulan bahwa analisis wacana adalah pendekatan yang mencoba 

mengungkapkan nilai-nilai (values) yang berkembang dalam pemikiran si pembuat 
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teks (dalam hal ini pers) untuk memberikan informasi atau wawasan 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 

menggunakan pendekatan ini harus mengidientifikasi elemen-elemen struktural, 

seperti; ungkapan, gaya argumentasi, serta gestur 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 kualitiatif-

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). 



36 

 

Keempat adalah analisis percakapan (conversation analysis). analisis ini 

dikerjakan diawali dengan merekam percakapan dengan setting dan tujuan yang 

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 mengkonsturksi kolaborasi dari  

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

Walaupun dapat dilihat bahwa analisis isi dapat terdiri dari dua pendekatan 

yaitu kuantitatif dan kulaitatif, 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. 

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 (Sofa, 2008). Berelson (1952:18) menyebutkan bahwa Analisis Isi 
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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:  

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. 

  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). 
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2.4 PENELITIAN TERDAHULU 

 Penelitian terdahulu digunakan peneliti untuk memperdalam kajian analisis isi 

untuk mengetahui frekuensi kemunculan unsur jurnalistik (kode etik) dalam sebuah 

program tayangan atau sebuah pemberitaan. Penelitian terdahulu yang peneliti 

gunakan adalah atas nama Aditya Rachman (201010040311057) dengan judul 

penelitian, “Unsur-unsur Produk Jurnalistik Pada Tayangan Infotainment 

Televisi (Analisis Isi pada program acara “Entertainment News”  di Stasiun Televisi 

NET TV)”. Dari tema tersebut kemudian dibuat sebuah rumusan masalah, “Berapa 

banyak frekuensi kemunculan unsur-unsur produk Jurnalistik pada Tayangan  

“Entertainment News” NET  TV?” 

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah unsur 

jurnalistik dalam penelitian milik Aditya Rachman menitik fokuskan pada tayangan 

infotainment. Infotainment merupakan jelmaan dari dua kata yaitu information dan 

entertainment yang dianggap sebagai informasi yang berisi kabar, ‘kabar burung’ 

(tidak ada faktanya) dan ‘kabar angin’ (tidak jelas sumbernya) seputar dunia hiburan. 

Kabar seputar dunia hiburan ini dianggap sebagai informasi yang kemudian dikaitkan 

dengan berita. Memang, stasiun televisi menyiarkan berita dalam berbagai bentuk, 

seperti berita langsung (hard news), reportase, dll. Sehingga ada kesan infotainment 

juga sebagai berita.  

Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada tayangan reportase inevstigasi pada 

Trans TV. Tayangan tersebut banyak memfokuskan pada aktifitas kriminalitas. Acara 
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yang mengungkap secara khusus tentang satu peristiwa yang ditampilkan dengan 

kemasan berbeda. Yakni, lebih mendalam dan bersifat investigatif. Indepth Reporting 

(berita mendalam) di televisi menjadi inovasi baru yang menarik perhatian. Dua 

perbedaan mendasar berkaitan dengan fokus tayangan dan stasiun televisi yang 

dijadikan ruang lingkup ini diharapakan oleh peneliti bisa terus dijadikan referensi 

untuk penelitian-penelitian analisis isi ke depan. 

 


