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Saat ini hampir stasiun telivisi memiliki program acara berita kriminalitas. Salah satunya adalah 

tayangan Buser yang disiarkan oleh SCTV pada jam 11.30. Buser tayang dengan segmentasi 

menampilkan berbagai peristiwa kriminal dari berbagai kawasan dengan melaporkan peristiwa 

“fresh dari TKP” artinya Buser memburu peristiwa kriminal ketika peristiwa itu baru saja terjadi 

sehingga ditayangkan bagaimana kejar-kejaran antar polisi dan tersangka pelaku kejahatan. Dari 

tayangan tersebut tentunya pemirsa menyangsikan apakah tayangan tersebut benar-benar sesuai 

dengan fakta adanya atau hanya rekayasa polisi dan kru peliput berita agar tayangan tersebut 

menarik.Dari situlah peneliti ingin mengetahui seberapa tinggi kredibilitas pemberitaan 

kriminalitas tayangan Buser dimata pemirsa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

seberapa tinggi kredibilitas pemberitaan kriminalitas tayangan Buser di SCTV di mata pemirsa. 

Kredibilitas pemberitaan kriminalitas tayangan Buser di mata pemirsa merupakan tingkat 

kepercayaan pemirsa terhadap pemberitaan tayangan Buser. Kredibilitas pemberitaan 

kriminalitas tayangan Buser tersebut dapat di ukur dari segi penyampaian berita kriminalitas 

yang di tayangkan oleh Buser. Penyampaian berita haruslah sesuai dengan kaidah penyampaian 

berita agar dapat dipercaya oleh pemirsa sehingga memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. 

Dalam penelitian ini yang dijadikan indikator untuk mengukur kredibilitas tayangan Buser 

adalah kebenaran dan keakuratan berita, both side peliputannya, masuk akal, tidak melanggar 

asas praduga tak bersalah, mudah dimengerti, penting dan menarik, obyektifitas, kredibilitas 

narasumber, aktualitas dan kecepatan peliputan.  

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat RT 07 RW III desa Sukosari, Kecamatan 

Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling 

yang memandang bahwa individu tertentu saja yang dapat dijadikan sampel, yaitu mereka yang 

memiliki kriteria seperti yang diinginkan peneliti. Kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti 

yaitu mereka yang pernah menonton acara Buser dengan frekuensi minimal dua kali dalam 

semunggu dan berusia 18 – 54 tahun. Sampel yang diambil berjumlah 40 orang. Metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu dengan menggunakan tabulasi tabel-

tabel yang bertujuan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai tanggapan responden tentang 

kredibilitas tayangan Buser. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan quisioner dan 

dokumentasi. Teknik analisa data dengan menggunakan rumus mean (rerata) yaitu: 

X =  

Rerata adalah pembagian antara jumlah keseluruhan dari butir indikator dengan nilai observasi 

(jumlah responden dikali butur soal). Setelah itu dilakukan penentuan interval, dimana interval 

merupakan hasil dari perhitungan skor tertinggi dikurangi skor terendah dibagi jenjang yang 

diinginkan. Dari interval tersebut dapat diketahui nilai rerata masuk dalam kategori mana. 

Dari analisa yang telah dilakukan oleh peneliti indikator yang memiliki kategori paling tinggi 

adalah indikator penting dan menarik. Tayangan Buser dipercaya pemirsa sebagai tayangan yang 

penting untuk ditonton karena dapat memberikan informasi tentang kejahatan kepada pemirsa.  



Hasil penelitian terhadap pemirsa di RT 07 RW III Desa Sukosari menunjukkan bahwa 

kredibilitas pemberitaan kriminalitas tayangan Buser di SCTV masuk dalam kategori tinggi. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kredibilitas pemberitaan kriminalitas tayangan Buser di 

SCTV di mata pemirsa tinggi. Dalam penelitian ini masih banyak kekurangan yang mungkin bisa 

disempurnakan oleh peneliti selanjutnya. Bagi masyarakat diharapkan agar lebih bisa menilai 

berita yang memiliki tingkat kredibilits yang tinggi karena berita yang kurang kredibel dapat 

mengandung informasi yang salah bagi pemirsa. 

 


