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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Kebebasan pers menyebabkan melonjaknya jumlah penerbitan pers  tanpa 

diimbangi dengan perekrutan wartawan yang selektif dan profesional1

                                                             
1  Hikmat Kusumaningrat,Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik Teori dan  
Praktek,PT Rosadakarya , Bandung,2005 hal 40 

. Sehingga 

banyak wartawan yang hanya menjalankan pekerjaanya sebagai tukang tulis, tidak 

dapat membedakan mana fakta mana opini. Akibatnya banyak tulisan yang tidak 

mengaidahkan kaidah jurnalistik baku, meluasnya tulisan sensasi, mengundang 

isu dan prasangka. 

 Semakin ketatnya persaingan dalam dunia pers, berpengaruh pada isi-isi 

berita yang disajikan oleh media bersangkutan. Agar tetap eksis di dunia, media 

harus menyajikan informasi maupun berita yang beragam dan selalu berkembang 

baik, berkaitan dengan politik, ekonomi, budaya maupun hiburan. Namun, 

berkembangnya surat kabar maupun media  di negara ini tanpa diimbangi dengan 

kapasitas dan kapabilitas isi surat kabar yang mendidik para pembaca. 

Kehadiran media cetak mewarnai aktivitas kehidupan masyarakat, tanpa 

disadari menjadi suatu kebutuhan yang harus terpenuhi. Dalam perkembangannya, 

pers maju akibat persaingan dikalangan media cetak itu sendiri. Dengan konten 

berita yang baru, tampilan gambar dan warna warna yang jelas membuat surat 

kabar mampu menarik perhatian dan merangsang minat khalayak untuk membaca. 
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Selain mempunyai fungsi menghibur, surat kabar juga berfungsi sebagai 

alat kontrol sosial. Oleh sebab itu berita yang dimuat harus dapat dipertanggung 

jawabkan. Media tidak boleh sewenang-wenang dalam memberitakan suatu 

peristiwa, karena media mempunyai kode etik atau aturan yang bersifat mengikat. 

Jenis surat kabar yang cenderung tidak menerapkan kode etik jurnalistik di 

sebut jurnalisme kuning. Jurnalisme kuning muncul pada kisaran tahun 18962

Wacana tentang nilai berita, atau kriteria dalam menyeleksi berita yang 

dimulai di lingkungan pakar komunikasi pada tahun 1960

, 

dilatar belakangi krisis ekonomi di Amerika Serikat. Krisis ekonomi ini memaksa 

para pemilik surat kabar mengevaluasi kinerja surat kabar mereka guna menjaga 

minat baca masyarakat , mempertahankan daya beli konsumennya, dan untuk 

mengimbangi persaingan ketat dengan majalah. 

Untuk menjaga minat pembaca, jurnalisme kuning menggunakan beberapa 

cara dalam penyajian beritanya. Salah satunya berita yang disajikan lebih ke arah 

sensasionalisme, seperti pemakaian gambar peristiwa yang berlebihan, pemilihan 

kata kata yang cenderung kasar. Jurnalisme kuning juga sering memberitakan 

tentang artis-artis kontroversi, yang tidak begitu penting bagi masyarakat luas, 

bahkan tidak berdampak pada masyarakat luas. 

Dalam dunia jurnalistik, minat baca konsumen dalam sebuah berita bisa 

terapkan dalam sebuah nilai berita.  Nilai berita merupakan seperangkat kriteria 

untuk menilai apakah sebuah kejadian cukup menarik untuk diliput.  

3

                                                             
2 Yusuf, Iwan Awaluddin.2010. “Koran Kuning, Jurnalisme atau Bukan?”. 
3 Hikmat Kusumaningrat, ibid hal 58 

 an, sebenarnya 

memiliki cerita yang panjang. Pandangan modern tentang nilai berita terutama di 
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hubungkan dengan Waltel Lippman, ia mengemukakan istilah nilai berita untuk 

pertama kalinya dalam bukunya Publik Opinion4

 Surat kabar Memo Arema mempunyai perbedaan cara penyajian berita 

dengan surat kabar lain. Perbedaan itu sendiri terletak pada halaman muka, 

menampilkan berbagai gambar dan foto. Penulisan judul berita dicetak dengan 

, pada tahun 1922. Ia 

menyebutkan bahwa suatu berita memliki nilai layak berita jika di dalamnya ada 

beberapa unsur nilai berita. 

Unsur unsur dalam nilai berita tersebut diantaranya, Aktualitas, 

Kedekatan, Keterkenalan, Dampak dan Human Interest. Selian kode etik 

jurnalistik, nilai berita merupakan hal yang perlu diperhatikan. Nilai berita 

merupakan asumsi intuitif wartawan tentang apa yang menarik bagi khalayak 

tertentu, yakni apa yang mendapat perhatian mereka. 

Dalam penelitan yang dilakukan oleh Ely Waya Kusumawati mahasiswa 

lulusan ilmu komunikasi yang berjudul “Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada 

Surat Kabar Kriminal” konsentrasi jurnalistik tahun penelitian 2007, menjelaskan 

bahwa Memo Arema telah melanggar kode etik jurnalistik dan termasuk dalam 

kategori jurnalime kuning. 

Surat kabar Memo Arema adalah surat kabar yang terbit di Malang Raya. 

Muatan berita dan informasinya menonjolkan pada kriminalitas. Berita berita 

diambil dari Kota Malang dan sekitarnya. Surat kabar Memo Arema memliki ciri 

khas yang mencolok, dengan banyak foto,gambar dan tulisan yang berwarna 

menyala. 

                                                             
4  Hikmat Kusumaningrat, ibid  
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font yang sangat besar, dan menggunakan warna-warna cerah, seperti merah, hijau 

dan biru.  

 Ciri utama jurnalisme kuning yang terletak pada halaman muka, 

memberikan perbedaan dengan surat kabar pada umumnya.  Halaman muka 

jurnalisme kuning menunjukan banyaknya item berita dan foto yang tidak sesuai 

dengan penerapan di surat kabar umumnya. Serta warna-warna mencolok pada 

headline dengan menggunakan font besar dan kata kata yang tabu. 

Secara singkat dapat dirumuskan bahwa jurnalisme kuning adalah surat 

kabar yang tidak mengindahkan kaidah jurnalistik yang umum berlaku. 

Pemberitaan dalam jurnalisme kuning yang berpijak pada ilusi, imajinasi, dan 

fantasi membuatnya dikenal sebagai jurnalisme yang menjual sensasi. Begitu 

kuatnya unsur sensasionalisme dalam berita, menjadikan elemen tersebut dikenal 

sebagai ciri khas dari jurnalisme kuning. 

 Tapi tidak semua berita yang terdapat dalam jurnalisme kuning merupakan 

berita yang mengumbar sensasi. Ada juga berita penting di dalamnya, seperti 

berita tentang perkembangan politik, budaya, maupun ekonomi. 

 Seperti contoh berita dibawah ini, merupakan artikel berita mengenai 

perkembangan politik yang terbit dalam surat kabar Memo Arema edisi Rabu, 04 

Juni 2014. 

“Pilpres Terancam Tanpa Penyelenggara” 

 Kendati kampanye pemilihan presiden tinggal sehari lagi, ternyata tidak 
ada persiapan apapun yang dilakukan penyelenggara pemilu dikota Batu. Bahkan 
diantara elemen penyelenggara sendiri tidak sedikit yang kebingungan lantaran 
belum ada petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu. 
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 Tidak adanya aktifitas di KPU Kota Batu ini ternyata menimbulkan 
kebingungan di tingkatan penyelenggara di bawahnya terutama di PKK (Panitia 
Pemilihan Kecamatan). 

 “Jadwal kampanye kan sudah ditetapkan, akan dilaksanakan pada 5 Juni 
tapi sampai sekarang bidang kampanye kita sama sekali belum dikontrak oleh 
KPU Kota Batu” ujar salah seorang anggota PPK sambil mewanti wanti 
namanya tidak dikorankan. 

 Hal senada juga dikemukakan oleh anggota PPK yang lain, ia menduga 
tidak adanya aktifitas persiapan pemilihan presiden ini ada kaitannya dengan 
pergantian anggota KPU Kota Batu. “Mungkin fokus anggota KPU masih ada 
proses seleksi KPU kan tidak masuk 10 besar, mungkin juga ada pengaruhnya 
terhadap persiapan pilpres” ujarnya 

 Kedua anggota PPK ini khawatir, bila nanti ternyata pelaksanaan 
pemilihan presiden menjadi amburadul lantaran belum ada persiapan sama 
sekali.(dan) 

Ada juga berita penting mengenai perkembangan ekonomi yang terjadi di 

negara ini. Seperti berita yang terdapat dalam surat kabar Memo Arema edisi 

Rabu, 04 Juni 2014. 

“Serapan Bulog Tak Penuhi Target” 

Realisasi penyerapan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur 
sepanjang januari hingga Mei masih belum memenuhi target. Dari target 
terbesar 580.000 ton beras, sampai akhir Mei hanya terealisasi sebesar 478.894 
ton beras, atau sekitar 44% dari target pendapatan setahun yang mencapai 1.1 
juta ton. 

“Harusnya sampai akhir Mei, pengadaan beras di Jatim mencapai 
580.000 ton beras. Tetapi karena berbagai faktor akhirnya pengadaan sedikit 
terlambat”. Ujar Kepala Perum Bulog Divisi regional Jawa Timur, Rusdiyanto di 
Surabaya, Selasa (3/6). 

Menurut ia, ada tiga faktor yang menghambat penyerapan beras di Jatim, 
yaitu adanya pergeseran musim tanam, gangguan produksi di berbagai sentra 
padi di luar Jatim, dan melonjaknya harga beras tahun ini. Pergeseran musim 
tanam terjadi di berbagai sentra beras Jatim, seperti Bojonegoro, Jember dan 
Nganjuk. Kondisi ini terjadi sebagai dampak banjir yang terjadi akhir tahun lalu. 
Hal inilah yang mengakibatkan panen raya musim penghujan di awal tahun ini 
masih belum 100 persen. Hingga akhir Mei, panen masih mencapai 83 persen. 

 Untuk mencapai target, Bulog telah melakukan beberapa langkah, 
dinataranya dengan melakukan pembelian di penggilingan kecil, membentuk 
satgas yang bertugas mencari dan membeli beras langsung dari petani dan 
penggilingan kecil serta pemberian layananpada hari libur, baik minggu ataupun 
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hari libur Nasional tetap bisa pengadaan. Dan yang keempatadalah dengan 
melakukan penanaman on farm. “melalui beberapa langkah ini, kami berharap 
bisa mencapai target yang ditetapkan pada tahun ini, ujar Kepala Bulog Divisi 
Regional Jawa Timur.(nov) 

Dari kedua berita tersebut membuktikan bahwa dalam jurnalisme kuning 

juga terdapat berita penting didalamnya. Tak hanya memberitakan sisi-sisi 

sensasionalismenya saja. 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui unsur nilai berita apakah 

yang paling sering muncul dalam jurnalisme kuning. Sehingga peneliti 

menggunakan metode analisis isi untuk menganalisis pesan-pesan yang tampak 

dalam sebuah berita yang terdapat dalam surat kabar Memo Arema atau 

jurnalisme kuning. 

 Dari penjabaran di atas, dapat ditemukan sebuah permasalahan yaitu, Nilai 

berita apakah yang sering muncul dalam surat kabar Memo Arema edisi 02-07 

Juni 2014. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Nilai berita apakah yang paling sering muncul dalam surat kabar Memo 

Arema edisi 02-07 Juni 2014? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 
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Untuk mengetahui Nilai berita apakah yang paling sering muncul dalam 

surat kabar Memo Arema edisi 02-07 Juni 2014 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan teori-teori baru 

dibidang ilmu komunikasi tentang jurnalisme kuning maupun media cetak 

lainnya. Metode-metode yang terdapat dalam penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan  gambaran kepada peneliti lain dalam melakukan penelitian 

selanjutnya.  Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi tambahan referensi 

bagi penelitian sejenis.  Dan hasil penelitian ini juga diharapkan mampu 

memberikan kontribusi maupun informasi mengenai media cetak.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil dari Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam memilih 

koran yang baik untuk dikonsumsi. Media yang terkait dalam penelitian ini 

diharapkan bisa memperbaiki kualitas maupun kuantitas isi berita, sesuai dengan 

kaidah jurnalistik yang baku. Nilai berita merupakan hal yang perlu diperhatikan 

dalam sebuah media cetak khusunya, untuk menentukan minat baca konsumen. 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Sejarah Jurnalisme 

Sejarah menuturkan bahwa jurnalisme ialah  alat pemasok kebutuhan 

orang berkomunikasi. Komunikasi, sebagai alat penting bagi manusia, merupakan 
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jalan bagi manusia bertukar informasi. Sejak masa prasejarah, komunikasi 

dilakukan melalui aneka cara. Menurut Alexsander Rozhkov5

Jurnalisme atau sering disebut dengan jurnalistik barasal dari kata jurnal 

yang berarti catatan harian,atau catatan kegiatan sehari-hari. Jurnal berasal dari 

kata latin diurnalis

, dosen sejarah 

jurnalisme, dapat dilihat melalui lukisan batu, atau bangunan. 

6

Pada hakekatnya Jurnalisme dan Jurnalistik mempunyai makna maupun 

arti yang sama tapi memiliki penjelasan yang berbeda. Jurnalisme merupakan 

kegiatan maupun pekerjaan  mengumpulkan, menulis, mengolah sebuah berita 

dalam media massa. Mac Dougall

, yang artinya harian atau tiap hari. Dalam pengertian lain 

junalistik berasal dari kata de journ (Perancis) yang berarti catatan atau laporan 

harian. Dengan demikian jurnalistik mempunyai arti  kegiatan yang berhubungan 

dengan pencatatan atu pelaporan sehari hari. Dari kata tersebut lahirlah istilah 

junalis, yang berarti orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik atau jurnalisme. 

7

Aktivitas jurnalistik sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala, 

seperti pada zaman romawi kuno mengenal istilah acta

 menyebutkan bahwa jurnalisme ialah kegiatan 

menghimpun bertia,mencari fakta dan melaporkan peristiwa. Sedangkan Jurnalitik 

berarti kegiatan yang berhubungan dengan tulis menulis. Dari kedua kata tersebut 

dapat diartikan sebuah kegiatan maupun aktivitas jurnalistik  didalam sebuah 

media massa. 

8

                                                             
5  Septiawan Santana K, Jurnalisme Kontemporer.Yayasan Obor Indonesia, Jakarata, 2005 hal 10 
6  Hikmat Kusumaningrat,Punama Kusumaningrat, Jurnalistik Teori dan Praktek, PT 
Rosadakarya, Bandung 2005.hal 15-16 
7  Pendapat Mac Dougall dalam bukunya Hikmat Kusumaningrat, Punama Kusumaningrat, 
Jurnalistik Teori dan Praktek, PT Rosadakarya, Bandung 2005.hal 15-16 
8  Nurudin,Jurnalisme Masa Kini, PT Grafindo Persada,Jakarta, 2009. hal. 3 

, yang dimaknia sebagai 
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catatan harian. Acta biasanya ditempelkan didinding dinding,tiang maupun 

pohon-pohon untuk menyampaikan informasi mengenai sayembra atau hal 

lainnya yang dilakukan oleh raja-raja zaman dulu. Alat alat yang digunakan untuk 

menulis yaitu gibs putih, kulit binatang, kemudian berkembang menjadi kertas. 

Ada 2 macam acta pada saat itu, yaitu acta senatus dan acta diurna, acta 

senatus sendiri ialah catatan harian yang berisikan peraturan-peraturan 

pemerintahan pada zaman dahulu,sedangkan acta diurna merupakan catatan 

harian yang berisikan tentang berita kematian, kelahiran, jual  beli. Dengan 

demikian bisa disimpulkan bahwa acta senatus catatan harian yang berasal dari 

raja maupun pemerintah, dan acta diurna merupakan catatan harian yang berasal 

dari rakyat. 

Pada kisaran tahun 1000 SM (Sebelum Masehi), para ahli sejarah eropa 

mulai mengenal praktik yang dianggap lebih efektif dibandingkan acta diurna 

maupun acta senatus, pemberitaan pun dilakukan berupa kirim mengirim surat, 

antar kerajaan, istana dengan perantara para kurir. 

Surat kabar pertama terbit pada tahun 13519

Pada kisaran tahun 1440, Laurens Jan’szoon Coster dan Johan Guttenberg 

di Jerman

, didaerah Peking, Tiongkok 

(Cina), denga nama Kung Pao dan terbit satu minggu sekali, isinya pun masih 

sangat sederhana berupa putusan dewan penasehat dan kabar dari keluarga raja. 

10

                                                             
9  Hikmat Kusumaningrat,Punama Kusumaningrat, Jurnalistik Teori dan Praktek, PT 
Rosadakarya, Bandung 2005.hal 16-17 
10  Nurudin,Jurnalisme Masa Kini, PT Grafindo Persada,Jakarta, 2009, hal. 24 

, dalam sekala waktu yang hampir bersamaan, berhasil menciptakan 
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sebuah alat percetakan, dan disinalah mulai surat yang dicetak, dan menandai 

berakhirnya surat kabar tulis tangan. 

Sedangkan surat kabar pertama di eropa terbit di jerman pada tahun 

1609,11

Jurnalisme kini telah tumbuh jauh melampuhi  surat kabar pada awal 

kelahirannya.Media cetak adalah suatu dokumen atas segala hal yang dikatakan 

orang lain dan rekaman peristiwa yang tertangkap sang jurnalisyang diubah dalam 

bentuk kata-kata, gambar, foto dan sebagainya

 bernama aviso di Wolfenbuttel dan Relation di Strasbroug. Tak lama 

kemudian Negara-negara di Eropa pun mulai menerbitkan surat kabar, di Belanda 

pada tahun 1618, di Inggris tahun 1620, di Perancis tahun 1620, dan Italy pada 

tahun 1636. 

Surat kabar mulai berkembang di Amerika pada tahun 1700, pada tahun 

ini mulai terbit yang memenuhi pers, dan diterbitkan untuk publik pertama kalinya 

di Amerika Serikat, Inggris dan Eropa Barat. 

Nama-nama surat kabar yang berada dinegara-negara tersebut yaitu, The 

Boston News Latter (Amerika Serikat, 1704), Daily Courant (Inggris, 1702), 

Rotterdamsche Courant (Belanda,1717). 

12

Karakteristik media cetak, menggunakan kertas sebagai wadah penyampai 

pesan. Disampaikan secara dicetak (tertulis), bisa dibaca kapan saja dan dimana 

saja, memerlukan waktu cukup lama (dibandingkan media elektronik) untuk 

sampai kepembacanya, dan isi pemberitaan dibatasi oleh ruang (space) 

. 

                                                             
11  Hikmat Kusumaningrat, ibid, hal 18 
12  Rhenald K, Manajemen Perikalan Konsep Dan Aplikasi Di indonesia, Pustaka Utama Garfik, 
Jakarta, 1993 hal 99 
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Berita dimedia cetak pada umumnya berbentuk straight news yaitu berita 

padat dan lengkap juga memiliki unsur 5W+1H (what,who,when,why,where,how). 

Selain straight news, bentuk berita dimedia cetak khususnyasurat kabar adalah 

soft news (berita ringan), spot news (berita sangat singkat), yang tidk mencangkup 

5W+1H didalamnya. Selain itu ada in depht reporting dan invetigative news, yaitu 

bentuk berita yang mendalam, menggali peristiwa secara tuntas. 

 Berbagai jenis jurnalisme mulai bermunculan, seperti Majalah, Radio, 

Televisi, dan Online. Jurnalisme Majalah dan Radio mulai membuming pada 

tahun 1920, sedankan Televisi mengalami boom (membuming) setelah Perang 

Dunia II. 

1.5.2 Elemen Jurnalisme 

Bill Kovacch & Tom Rosenstiel13

Elemen yang pertama adalah Kebenaran. Jurnalisme melaporkan materi 

kebenaran apa yang dapat dipercayai dan dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Kebenaran dalam kontek ini yang dimaksut adalah kebenaran fungsional, artinya 

kebenaran yang terus menerus dicari. Seperti contoh hasil pertandingan sepak 

bola, atau harga bahan-bahan pokok. Elemen yang kedua adalah Loyalitas kepada 

, dalam bukunya Septiawan Santana 

merumuskan sembilan elemen jurnalisme. Berbagai elemen ini merupakan dasar 

jurnalismeagar bisa dipercaya masyarakat. Kebijakan utama jurnalisme ialah 

menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat hingga mereka leluasa dan 

mampu mengatur diri. Jurnalisme membantu masyarakat mengenali 

komunikasinya. 

                                                             
13  Septiawan Santana, Jurnalisme Kontemporer, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal 6-7 
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masyarakat. Para jurnalis bekerja atas komitmen, keberanian dan profesionalisme 

untuk melayani masyarakat. Harusnya berita disampaikan tidak dibayang-bayangi 

kepentingan kelompok maupun pribadi, tapi pada kenyataannya sekarang banyak 

berita yang berkaitan dengan pencitraan pemilik media. Elemen ketiga ialah 

Disiplin dalam melakukan verifikasi. Dalam kontek ini berarti para jurnalis 

menelusuri sekian banyak saksi dalam sebuah peristiwa, dan mencari banyak 

narasumber dalam sebuah fenomena, untuk mencari data yang dapat di uji tingkat 

kebenarannya.  

Elemen keempat yaitu Kemandirian terhadap apa yang diliputnya. 

Kemandirian ini dapat diartikan dengan sungguh-sungguh menengenali khalayak 

beritanya. Artinya tidak membedakan ras, agama, maupun ideologi. Elemen 

kelima ialah Kemandirian untuk memantau kekuasaan. Elemen ini terkait dengan 

investigativ pers. Kegiatan media melaporkan berbagai pelanggaran , kasus, atau 

kejahatan yang dilakukan pihak-pihak tertentu, baik pihak pemerintah maupun 

lembaga-lembaga yang kuat dimasyarakat. Selanjutnya elemen yang keenam 

adalah Menjadi forum atau kritik kepada publik,artinya bila sebuah berita 

diterbitkan, media berarti mengingatkan masyarakat akan terjadinya suatu 

peristiwa.  

Elemen ketujuh ialah Jurnalisme harus dapat menyampaikan sesuatu 

secara menarik dan relevan kepada publik. Pada elemen ini mewajibkan media 

menyajikan berita dalam bentuk yang menarik, dan menyentuh minat masyarakat. 

untuk elemen jurnalisme yang kedelapan adalah Kewajiban membuat berita secara 

komperhensif dan proporsional. Berarti penyajian berita berdasarkan nilai-nilai 

berita yang terkandung didalamnya, agar tetap ada kandungan materi didalamnya. 



13 
 

Dan untuk elemen jurnalisme yang terakhir adalah Memberi keleluasaan 

wartawan untuk mengikuti naluri mereka. Dalam hal ini terkait dengan sistem dan 

manajemen media yang memiliki keterbukaan. 

 Dari kesembilan elemen jurnalisme tersebut dapat disimpulkan bahwa 

dalam proses jurnalisme semua bagian terkait, mulai dari jurnalis, media dan 

khalayak. Wartawan harus mencari banyak narasumber dalam sebuah fenomena, 

dan media harus menyampaikan secara terbuka kepada khalayak, tanpa diberatkan 

kepentingan golongan maupun pribadi. 

1.5.3 Aliran-Aliran Jurnalisme 

Ada beberapa aliran pers dalam mengaktualisasikan nilai-nilai jurnalisme, 

diantaranya: 

1. Yellow Lherr Journalism yaitu surat kabat yang mulai dicetak dengan 

mesin pada awal tahun 171114

2. Gender Journalism yaitu Menjadikan perempuan sebagai obyek berita 

pada media massa, dan komoditas dalam berita. Tidak adanya 

keseimbangan representasi laki-laki dan perempuan dalam pemberitaan 

dimedia massa. 

. Merupakan strategi yang dilakukan pers 

untuk merebut public interest. Isi pemberitaan lebih spesifik pada 

pemberitaan yang berkaitan dengan porno (pornografi),seksualitas, dan 

mistis. Lherr berarti terbuka (buka-bukaan) 

                                                             
14  Septiawan Santana, Jurnalisme Kontemporer, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal 14 
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3. Market Journalism yaitu berita dijadikan komoditas. Dimana idealisme 

berubah menjadi komersialisme. Pemberitaan sering kali mengikuti apa 

yang diinginkan publik, bukan kebutuhan publik. 

4. Peace dan War Journalism yaitu Konsep ini dilatar belakangi pemberitaan 

konflik yang tidak disertai evaluasi dan solusi alternatif, sehingga 

menyulut adanya konflik baru. Konsep ini dikembangkan oleh Johan 

Galtung pada tahun 1997. 

5. Development Journalism (Jurnalistik Pembangunan) yaitu jurnalistik yang 

mengutamakan perasaan pers dalam rangka pembangunan nasional negara 

dan bangsa.  

Yellow Jurnalism, merupakan aliran jurnalisme yang menonjolkan sisi 

pornografi, karena itu merupakan strategi untuk mendapatkan perhatian dari 

masyarakat umum. Dalam unsur-unsur nilai berita, juga terdapat beberapa 

kategori, dan salah satunya kategori seks. 

 1.5.4  Pengertian Berita 

Dalam kontek jurnalistik sebagai ilmu pengetahuan, berita memiliki ragam 

pengertian. Seperti halnya ada ungkapan yang mengatakan “if a dog bites a man, 

it is not news, but if a man bites a dog it is news”. Artinya jika anjing menggigit 

manusia itu bukan sebuah berita, tapi kalau manusia menggigit anjing itu sebuah 

berita. Kalimat tersebut tidak diartikan secara harfiah, namun harus dipahami 

secara makna, yakni sebuah peristiwa yang aneh. Chilton R. Rush15

                                                             
15  Hikmat Kusumaningrat,Purnama Kusuningrat, Jurnalistik Teori Dan Praktek, PT Remaja 
Rosdakarya, Bandung, 2005, hal 39 
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mendefinisikan berita yaitu proses penyampaian informasi, dari mana saja yang 

dapat memberikan kepuasan bagi seseorang.  

Berita sebagai referensi fakta, bukan fakta sesungguhnya. Berita hanya 

gambaran sebuah realitas yang dikontruksi oleh jurnalis. Presepektif ini lebih 

berbicara pada ranah filsafat. Dalam filsafat nilai obyektif, segala sesuatu itu 

memiliki nilai masing-masing yang tidak bisa dilepaskan dari obyeknya. 

Micthel V. Charnley16

Dalam bukunya Husnun

 adalah sebuah pakar komunikasi, ia mengemukakan 

pendapatnya mengenai berita. Menurut ia, berita adalah laporan tercepat dari 

suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian 

besar pembaca, serta menyangkut kepetingan mereka. 

17

Dari ketentuan yang ditetapkan dalam kode etik jurnalistik

 mengatakan bahwa berita yaitu sebuah laporan 

atau pemberitahuan mengenai terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang 

bersifat umum, dan baru saja terjadi yang disampaikan oleh wartawan di media 

massa. 

1.5.4 a. Syarat Berita 

18

                                                             
16  Asep Syamsul M. Romli, Jurnalitik Praktik. Bandung. PT Remaja Rosda Karya, Bandung. 
1999 hal 3 
17  Husnun N Djuraid, Panduan Menulis Berita, UPT Penerbitan UMM, Malang, 2006 hal 11 
18  Hikmat Kusumaningrat,Ibid hal 48 

 bahwa berita 

itu harus akurat. Selain akurat berita harus lengkap, adil dan berimbang. 

Kemudian berita juga harus obyektif yang artinya tidak mencampurkan mana 

fakta dan mana opini. Dan yang terakhir berita harus ringkas,jelas dan hangat.  
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Akurat disini berati berita yang ditulis sesuai dengan hasil observasi 

dilapangan, seperti halnya penulisan ejaan nama, tanggal terjadinya peristiwa 

maupun angka-angka atau nominal yang ada dalam berita tersebut. Keakuratan 

sesuatu fakta tidak selau menjamin keakuratan arti, maka dalam hal ini berita 

dituntut untuk lengkap, agar tidak menimbulkan makna ganda. Sedangkan unsur 

adil dan berimbang dalam berita mungkin sama sulitnya untuk dicapai seperti juga 

keakuratan dalam menyajikan fakta. Dalam sebuah berita seharusnya tidak 

memihak salah satu narasumber, tapi harus mendapatkan porsi yang sama dari 

setiap narasumber. Berita yang dibuatpun harus berimbang atau sama pentingnya.  

Selain harus memiliki ketepatan (akurasi) dan kecepatan dalam bekerja, seorang 

wartawan juga dituntut untuk bersikap obyektif dalam menulis sebuah berita. 

Artinya berita yang disampaikan sama dengan maksut dari khalayak dalam 

mengartikan, sehingga tidak akan menimbulkan bebas prasangka. Dalam hal ini 

berita yang disajikan harus mudah dan cepat di cerna oleh masyarakat, maka 

berita harus dibuat secara ringkas dan jelas, serta tidak bertele-tele. Sebaik-

baiknya berita adalah berita berdasarkan fenomena yang baru saja terjadi, artinya 

berita harus disajikan dalam keadaan hangat, untuk menarik minat masyarakat.   

Husnun menambahkan syarat berita berdasarkan sifat kejadiannya, Seperti 

berita terjadwal dan berita Insidentil19

1. Berita terjadwal, yakni berita-berita yang sudah dijadwalkan pada 

waktu tertentu. Perencanaan ini sangat penting untuk menghasilkan liputan 

berkualitas. Peristiwa yang sudah terjadwal misalnya peringatan hari-hari besar 

nasional, kompetisi sepak bola, yang peristiwanya bisa di agendakan. 

. 

                                                             
19  Husnun N Djuraid, Panduan Menulis Berita, UPT Penerbitan UMM, Malang, 2006 hal 54-55 
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2. Berita Insidentil, yakni berita-berita yang terjadi secara tiba-tiba dan 

tidak terduga sama sekali. Seperti halnya berita kriminal, bencana alam, dan 

kecelakaan lalulintas yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. 

1.5.4 b. Jenis-Jenis Berita 

Berita mempunyai beberapa jenis yang perlu diperhatikan, seperti yang 

dijelaskan Asep samsul20

1) Straight news (berita langsung), Berita yang disajikan secara singkat dan 

cepat. Karena dalam jenis ini hal yang sangat diperhatikan adalah 

fenomena yang masih hangat-hangatnya untuk dibahas. Atau fenomena 

yang sekarang sedang berlangsung. 

,dan Husnun , yakni: 

2) Features news (berita kisah), Berita yang menggambarkan sebuah tokoh 

maupun suatu tempat. Peristiwa yang disajikan dalam jenis ini merupakan 

peristiwa yang berhubungan dengan nilai-nilai kemanusian (Human 

Interst). Dengan mengunakan bahasa luwes. 

3) In-deph news (berita mendalam), Proses penyampaian peristiwa secara 

mendalam. Yakni berita yang disusun dari suatu peristiwa secara 

menyeluruh.denga kata lain berita in-dept hanya berfokus pada satu 

peristiwa saja, dan tidak mengkaitkan dengan kejadian-kejadian lain.  

4) Invetigasiv news (berita mendetail), Istilah Investigasi berasal dari dari 

kata latin vetigum yang berarti jejak kaki. Dalam dunia jurnalistik istilah 

tersebut memiliki makna pemberitaan secara lengkap atau detail terhadap 

                                                             
20  Asep Syamsul M. Romli, Jurnalitik Praktik. Bandung. PT Remaja Rosda Karya, Bandung. 
1999 hal 21 
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suatu peristiwa. Tidak hanya fokus terhadap satu peristiwa saja,karena 

dihubungkan dengan kejadian-kejadian lain yang terkait 

Dalam penjabaran diatas, menjelaskan macam-macam jenis-jenis berita 

berdasarkan sifatnya. Dalam bukunya Asep Septiawan dan Husnun Djuraid sama-

sama menyebutkan jenis-jenis berita yang sama secara garis besarnya. Seperti 

Straight news, Features news, In-deph news, dan Investigativ news. 

1.5.5 Nilai Berita 

Nilai berita merupakan suatu bagian yang harus ada didalam sebuah 

berita21

 Wacana tentang nilai berita, atau kriteria dalam menyeleksi berita yang 

dimuat dilingkungan para pakar komunikasi pada tahun 1960-an, sebenarnya 

memiliki tradisi panjang. Cristian Weise

.  Nilai berita adalah seperangkat kriteria untuk menilai apakah sebuah 

kejadian cukup penting untuk diliput. Seorang wartwan dalam menuliskan berita 

harus mengetahi unsur-unsur nilai berita. nilai berita merupakan salah satu unsur 

penguat berita, karena tidak hanya melengkapi berita, namun juga membuat berita 

lebih layak untuk dipublikasikan.  

 1.5.5 a. Nilai berita Menurut Pandangan Lama 

22

                                                             
21  Septiawan Santana K, Jurnalisme Kontemporer.Yayasan Obor Indonesia, Jakarata,  2005,  hal 
17 
22  Hikmat Kusumaningrat, Purnama Kususmaningrat, Jurnalistik Praktik dan Teori, PT Remaja 
Rosdakarya, Bandung 2005 hal 58 

 seorang pakar komunikasi 

mengemukakan pada tahun 1676 bahwa dalam memilih berita harus di pisahkan 

antara yang benar dan yang palsu. Sedangkan Danile Hartnack pada tahun 1688 

juga membahas masalah seleksi barita dengan memberikan penekanan pada unsur 
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pentingnya peristiwa. Yang menetukan apakah suatu berita bernilai untuk 

dilaporkan bukan terletak pada unsur dampak (Consequence) dari peristiwanya.  

 Tobias Peucer23

 Hal-hal biasa dan hal-hal yang tidak menarik tidak bernilai untuk 

diberitakan. Misalnya kegiatan rutin manusia sehari-hari, yang hanya dibeda-

bedakan oleh musim dan tidak seperti kejadian langka semisal badai dan petir 

dengan disertai guntur. Juga tidak bernilai untuk diberitakan masalah kehidupan 

pribadi kaum bangsawan, seperti berburu, menjamu, kunjungan ke teater, 

eksekusi pelaku kejahatan. Dan yang terakhir, menurut Peucer hal yang tidak 

bernilai untuk diberitakan, ialah apakah yang merusak moral yang baik dan agama 

sejati, misalnya pencabulan, kejahatan yang dilakukan dengan cara mengerikan, 

pernyataan-pernyataan yang bersifat atheis. Intinnya pembahsan ini iyalah bahwa 

hal-hal yang rutin  dan biasa, serta murni bersifat pribadi tidak memilii nilai 

beirta. 

 pada tahun 1690 mengemukakan beberapa kriteria yang 

menentukan nilai layak berita, diantaranya. Pertama, tanda-tanda yang tidaklazim, 

benda-benda yang ganjil, hasil kerja atau produk alam dan seni yang hebat dan 

tidak biasa, banjir disertai hujan petir, atau bahkan penemuan-penemuan terbaru, 

yang pada abad itu sangat banyak terjadi. Kedua, berbagai jenis keadaan, 

perubahan-perubahan pemerintahan, pertempuran, orang-orang terkenal, kelahiran 

dan kematian parapangeran. Dan yang Ketiga, masalah-masalah gereja dan 

keterpelajaran, misalnya asal-usul agama, penyiksaan, karya tulis para sarjana, 

bencana dan kematian serta seribu satu hal lainnya yang berkaitan dengan alam, 

warga masyarakat, dan sejarah keagamaan. 

                                                             
23  Hikmat Kusumaningrat, ibid 
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 1.5.5 b. Nilai berita Menurut Pandangan Modern 

 Pandangan modern tentang nilai berita terutama dihubungkan dengan 

nama Walter Lippmann, wartawan Amerika yang terkenal pada abad awal lalu. Ia 

menggunakan istilah nilai berita untuk pertama kalinya dalam bukunya Public 

Oppinion pada tahun 192224

Nilai berita merupakan acuan yang dapat digunakan oleh para jurnalis 

untuk memutuskan fakta yang pantas dijadikan berita dan memilih mana yang 

lebih baik. Karena tidak semua peristiwa layak untuk dihadirkan dalam berita. 

Sebuah berita layak dihadirkan melalui halaman media masa jika memenuhi unsur 

nilai berita. Menurut Downie JR dan  Kaiser

. 

25

1. Aktualitas (Timeliness), berita tak ubahnya seperti es krim yang gampang 

meleleh. Bersamaan dengan berlalunya waktu nilanya semakin berkurang. 

Persaingan membutuhkan kecepatan  

 berita merupakan istilah yang tidak 

mudah didefinisikan, istilah yang tidak mudah dikonsepsikan, dan ketinggian 

nilainya tidak mudah untuk dikongkritkan. 

Beberapa unsur nilai berita, yang mendasari pelaporan dari sebuah 

peristiwa. Ialah diataranya: 

2. Kedekatan (Proxmity), berita yang berisi peristiwa mengandung unsur 

kedekatan dengan pembaca, akan menarik perhatian.  

3. Keterkenalan (Prominence), berita berisi peristiwa yang terjadi kepada 

orang-orang maupun tempat-tempat terkenal. 

                                                             
24  Hikmat Kusumaningrat, ibid 
25  Septiawan Santana K, ibid hal. 18 
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4. Dampak (Consequence), “news” itu adalah “history in a hurry” 

maksudnya ialah sejarah dalam keadaan yang tergesa gesa. Mengukur 

luasnya dampak dari suatu peristiwa. Peristiwa yang memiliki dampak 

luas terhadap masyarakat. 

5. Human interest, berita yang menarik pembaca. Seperti simpati dan empati. 

6. Konflik (Conflict), seperti halnya peristiwa-peristiwa perang, demontrasi 

atau kriminal, merupakan contoh elemen di dalam pemberitaan. 

7. Seks (Sex), kerap menjadi satu elemen utama dari sebuah pemberitaan. 

Tapi, seks sering pula menjadi elemen tambahan bagi pemberitaan tertentu 

8. Kemajuan (Progress), sebuah pesawat antarikasa yang direncanakan akan 

mendarat di planet Mars tengah dibuat di Amerika. Artinya segala sesuatu 

yang terjadi dan 

Dalam Septaiwan Santana26

Berbeda dengan apa yang disampaikan Septiawan 2005, Nurudin

 2005,menambahkan unsur nilai berita, yaitu 

Keanehan (Oddity), yaitu peristiwa yang tidak biasa terjadi dalam masyarakat. 

misalnya kelahiran bayi tujuh kembar, pencalonan tukang sol sepatu menjadi 

kandidat gubernur, dan sebagainya. Merupakan hal-hal yang akan diperhatikan 

dalam masyarakat. 

27

                                                             
26  Septiawan Santana K, Jurnalisme Kontemporer.Yayasan Obor Indonesia, Jakarata,  2005,  hal 
64 
27  Nurudin,Jurnalisme Masa Kini, PT Grafindo Persada,Jakarta, 2009, hal 68 

 2009 

dalam bukunya menambahkan unsur-unsur nilai berita dalam proses 

penerapannya, yaitu Tak Mendua, artinya sebuah peristiwa yang diharapkan 

mempunyai dampak memperjelas terhadap suatu masalah. Misalnya penjelasan, 

PT Lapindo Brantas atas ganti rugi bagi masyarakat yang terken korban lumpur 
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lapindo Sidoarjo Mei 2006. Segala sesuatu dikaitkan dengan upaya memperjelas 

nasib mereka yang terkena korban lumpur akan menarik untuk diberitakan. 

Prediksi, artinya ulasan yang berkaitan dengan kemungkinan dan 

ketidakmungkinan. Prediksi banyak dipakai untuk mengulas, pertandingan olah 

raga, terutama sepak bola. Dan Frekuensi, artinya berkaitan dengan jagka waktu 

sebuah peristiwa. Peristiwa yang mempunyai jangka waktu pendek akan 

mempunyai nilai berita lebih daripada yang jangka waktu panjang. 

Hikmat Kusumaningrat 2005 dalam bukunya menambahkan beberapa 

unsur-unsur nilai berita yang berkitan dengan Human Interest, diantaranya:  

1. Ketegangan (Suspense), elemen ini menunjukkan sesuatu yang ditunggu-

tunggu, terhadap sebuah peristiwa, oleh masyarakat. Seperti halnya 

menunggu hasil keputusan pemilihan umum. 

2. Simpati, berita yang mendorong pembaca untuk ikut hanyut kedalam 

suasana isi berita. 

Nilai berita merupakan teknik untuk menetukan dan menjaga minat baca 

konsumen terhadap surat kabar. Nilai berita ditentukan berdasarkan segmentasi 

surat kabar tersebut.  

Di indonesia, mungkin nilai berita yang lebih memasyarakat seperti, 

keterkenalan, keaktualitasan, kedekatan, kemanusiawian, dan dampak dari berita 

itu sendiri bagi masyarakat luas. Karakter masyarakat Indonesia yang heterogen 

juga berpengaruh dalam kriteria nilai berita. 
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1.5.6 Sejarah Jurnalisme Kuning 

Istilah jurnalisme kuning atau “yellow journalism” berasal dari nama 

tokoh komik bernama Hogan’s Alley yang muncul dalam surat kabar Sunday 

World(Amerika serikat). Richard F. Outcault28 adalah seorang kartunis komik. 

Komik menggambarkan kehidupan penghuni rumah petak di New York dengan 

figur sentral seorang anak bergigi kelinci yang selalu menyeringai29

Permasalahan sosial dari kehadiran jurnalisme kuning adalah depresi 

ekonomi yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1893 hingga akhir abad ke-

19. Depresi ekonomi ini memaksa para pemilik surat kabar mengevaluasi kinerja 

surat kabar mereka guna menjaga minat baca masyarakat dan mempertahankan 

daya beli konsumennya, di samping untuk mengimbangi persaingan ketat dengan 

majalah. Oleh karena itu diupayakan suatu cara untuk mempertahankan jumlah 

pembaca surat kabar. Strategi yang ditempuh oleh pemilik koran terbesar saat itu, 

Joseph Pulitzer (New York World)

. Gambar anak 

gundul ini tampil dengan baju terusan berwarna kuning yang kemudian menjadi 

ciri khasnya, ia dijuluki “The Yellow Kid”. Begitu populernya komik ini sehingga 

setiap suratkabar memakai komik strip untuk menarik pembaca, akhirnya diberi 

label “Yellow Journalism”. 

30

                                                             
28  Yusuf, Iwan Awaluddin.2010. “Koran Kuning, Jurnalisme atau Bukan?”. 
29  Menyeringai : Menggerenyotkan bibir (mulut, muka) hingga tampak giginya (menandakan 
marah, tidak suka, mengejek, dsb) 
30  Septiawan Santana K, Jurnalisme Kontemporer.Yayasan Obor Indonesia, Jakarata 2005. Hal 6-
7 

 dan William Randolph Hearst (New York 

Journal) seringkali tidak mematuhi kaidah jurnalistik dan kode etik yang berlaku. 

Keduanya dilukiskan terlibat dalam “persaingan menyajikan berita-berita yang 

membangkitkan sensasi”. 
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New York World pada masa itu merupakan koran dengan sirkulasi besar 

dan memiliki karakteristik khusus yang menjadi kunci keberhasilannya, yaitu 

headline besar dicetak dengan huruf  tebal dengan tinta warna-warni. Pulitzer 

mengambil kebijakan redaksional berupa liputan atas berita-berita yang menarik 

minat publik dan menyajikannya secara dramatis dengan headline sensasional. 

Kesuksesannya membuat beberapa orang tertarik untuk membuat koran serupa, 

salah satunya adalah Hearst. Ia mendirikan New York Journal pada tahun 1895 

dan membuatnya persis seperti New York World. Bahkan, Richard F.Outcault, 

sang pembuat komik strip Hogan`s Alley, berhasil dibujuknya untuk pindah ke 

New York Journal dan membuat komik yang sama di koran itu. Tidak tinggal 

diam, Pulitzer lantas mencari pengganti untuk pembuat komik stripnya, yaitu 

George Luks. Persaingan antara Yellow Kid di New York World dan New York 

Journal pun terjadi. Sedangkan Hearst tidak cukup hanya membajak komik dan 

pembuatnya yang menjadi ciri khas New York World, ia juga membajak beberapa 

jurnalis yang bekerja di koran tersebut. 

1.5.6 a. Karakteristik Jurnalisme Kuning 

Yellow Jurnalism atau jurnalime kuning mempunyai karakteristik tidak 

sesuai dengan kode etik jurnalisti yang berlaku. Seperti pendapat yang terdapat 

dalam bukunya Adhiyasasti & Rianto, 2006.31

                                                             
31 Yusuf, Iwan Awaluddin.2010. “Koran Kuning, Jurnalisme atau Bukan?”. 
 

 Yaitu 

Pertama, Tampilan foto peristiwa kriminalitas kurang memerhatikan 

etika dalam jurnalistik. Foto perempuan menekankan pada sexsualitas tubuh. 
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Kedua, Headline berukuran besar dan menggunakan warna-warni yang 

mencolok. Seperti merah, hijau, dan biru. 

Ketiga, Banyaknya item berita di halaman muka. Surat kabar pada 

umumnya hanya berisi 5 samapai 8 item berita. Dalam jurnalisme kuning berita 

yang terdapat pada halaman muka berkisar 10 hingga 25 item berita. Format 

berita dalam halaman muka hanya judul dicetak besar dan lead, untuk keseluruhan 

berita bisa dilihat di bagian dalam surat kabar. 

Keempat, Iklan yang dimuat menampilkan berbagai iklan tergolong vulgar, 

dilengkapi dengan foto, gambar, atau kata-kata sensasional. Iklan dalam 

jurnalisme kuning pada umumnya berbau sexsualitas dan supranatural (klenik). 

Seperti iklan pembesar alat vital laki-laki atau pembesar payudara wanita, layanan 

telepon seks, pijat (message), mainan seks (sex toys), paranormal, dan 

penyembuhan alternatif. Pada beberapa jurnalisme kuning, karakteristik 

jurnalisme kuning tidak hanya dilihat dari halaman muka saja, namun juga 

terdapat dalam tubuh surat kabar (bagian dalam surat kabar), dan bagian belakang 

surat kabar.  

 Jurnalisme kuning merupakan surat kabar yang cenderung tidak 

mengaidahkan kode etik jurnalistik yang berlaku. Serta tampilan dalam jurnalisme 

kuning, lebih kearah kontroversi. Artinya tidak sesuai dengan aturan yang ada 

atau malah berlawanan dengan aturan yang diterapkan dalam sebuah surat kabar. 

Iklan di dalam jurnalisme kuning cenderung ke arah seksualitas, yang bertujuan 

menarik minat pembaca. 
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 1.5.7 Landasan Teori 

Beberapa teori yang bersangkutan dengan permasalahan kebebasan pers 

dan jurnalisme kuning, diantaranya; 

 Teori Pers Bebas 

Pemunculan pers cetak, dari pengendalian kekuasaan (monarki) di abad 

ke-17, merupakan sumber kelahiran teori ini. Kini, teori ini menjadi dasar pikiran 

kebebasan pers di sistem demokrasi liberal. 

 Teori ini menyatakan setiap orang memiliki hak untuk menyatakan hal-hal 

yang disukainya: hak untuk kebebasan berfikir, mengungkapkan, serta bergabung 

dan berserikat. Disini lah teori ini terkait dengan ideologi demokrasi liberal. 

“Yaitu keyakinan akan keunggulan individu, akal sehat, kebenaran, dan kemajuan 

rakyat”, nilai McQuail.32

 Teori Tangguang Jawab Sosial 

 

Komisi Kebebasan Pers (the Commission on Freedom of the Press) 

memunculkan teori ini. Mereka melihat kelemahan sistem Pers Bebas. Teknologi 

dan Bisnis pers ternyata kurang memberi akses orang-orang dan kelompok 

kelompok tertentu di masyarakat. Pers tak dapat memenuhi permintaan, seperti 

yang diharapkan, dalam soal kebutuhan informasi, sosial, dan moral masyarakat. 

Yang dimaksut pertangguang jawaban sosial teori ini tertuju pada 

“berbagai bentuk prosedur demokratis” yang harus diikuti pers. Jadi teori ini 

                                                             
32  Septiana Santana K, Jurnalisme Kontemporer.Yayasan Obor Indonesia, Jakarata 2005 hal 224-
225 
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meminta “kebebasan” pers dibatasi dengan faktor “kewajiban” terhadap 

masyarakat. 

1.5.8 Definisi Konseptual 

1.5.8 a. Jurnalisme 

Jurnalisme yaitu Kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan 

melaporkan peristiwa. Jurnalisme sangat penting dimana pun dan kapanpun. 

Jurnalisme sangat diperlukan dalam suatu negara demokratis.  

1.5.8 b. Definisi Berita 

Berita adalah proses penyampaian informasi yang tidak hanya diinginkan 

masyarakat tapi juga dibutuhkan oleh masyarakat yang mempunyai sifat penting 

bagi masyarakat. Dalam sebuah berita juga harus menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami semua khalayak, dari kalangan menengah kebawah sampai 

menengah keatas. 

1.5.8 c. Nilai Berita 

 Nilai berita adalah seperangkat kriteria untuk menilai apakah sebuah 

kejadian cukup penting untuk diliput33

Jurnalisme kuning atau sering disebut koran kuning adalah surat kabar 

yang menonjolkan sensasionalisme. Tidak  memerhatikan kode etik dan 

cenderung membuat berita-berita bombastis. 

. 

1.5.8 d. Jurnalisme Kuning 

                                                             
33  Hikmat Kusumaningrat, Jurnalistik Teori dan Praktek, PT Rosadakarya, Bandung, 2005 hal 59 
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1.6 Metode Penelitian 

 1.6.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang di gunakan adalah kuantitatif. 

Dan pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian 

berdasarkan tataran analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau 

menggambarkan isi berita yang terdapat dalam surat kabar Memo Arema. 

1.6.2  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini yaitu pada berita yang dimuat oleh surat 

kabar Memo Arema edisi  02-07 Juni 2014. Seperti pada surat kabar lain pada 

umumnya, Memo Arema memiliki beberapa rubrik sebagai wadah dari beberapa 

berita. Rubrik setiap harinya sama, jadi memungkinkan unsur nilai berita yang 

terdapat dalam surat kabar Memo Arema setiap minggunya sama.  

1.6.3  Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan berita yang terdapat pada 

surat kabar Memo Arema edisi 02-07 Juni 2014.  

 Sedangkan metode sampling yang digunakan adalah Random Sampling34

                                                             
34  Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantatif, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal 104 

. 

Artinya setiap anggota pupulasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih 

menjadi sampel. Dikarenakan jumlah populasi sangat besar, yaitu 255 berita 
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dalam kurun waktu satu minggu, maka periset menggunakan rumus Slovin35

n=    

         1+Ne2 

 untuk 

menentukan jumlah sampel.  

Rumus Slovin sebagia berikut: 

   N 

 n=   255 

   1+255.0,12 

 

 n=  255  = 71,8309 

  3,55 

Maka besar sampel sebanyak 72 berita. 

Keterangan: 

n  = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

dapat ditolerir, sebesar 10%, kemudian “e” ini dikuadratkan.(2= kuadrat). 

Tingkat kesalahan yang dapat ditolerir dari keseruruhan populasi yang 

dapat ditolerir adalah 10% sesuai dalam bukunya Rachmat Kriyantono 2006 dan 

Eriyanto 201136

                                                             
35  Rachmat kriyanto, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Prenada Media Group, Jakarta, 2006 hal 
160 
36  Eriyanto, Analisis Isi, Prenada Media Group, Jakarta, 2011 hal 164-165 

. Taraf signifikasi atau tingkat kesalahan yang dapat ditolerir 
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sebesar 10%, merupakan probabailitas atau peluang kemungkinan 

kesalahan/kekeliruan dalam pengambilan sampel. 

Penetuan sampel dari jumlah sampel yang telah diketahui ialah: 

1. Memberi nomor disetip berita dalam surat kabar Memo Arema edisi 02-07 

Juni 2014 

2. Menuliskan nomor sebanyak 255 nomor kedalam potongan kertas. 

3. Potongan kertas kemudian digulung dan dimasukan kedalam wadah. 

4. Mengkocok wadah kertas, sembari menunggu potongan kertas yang telah 

terpilih secara random (acak), sebanyak 72 nomor. 

5. Nomor yang keluar merupakan berita yang akan diteliti oleh peneliti. 

1.6.4 Unit Analisis 

 Unit analisis adalah sesuatu yang akan dianalisis, yang merupakan satuan 

elemen terkecil dan terpenting dari analisis isi. Unit analisis dapat berupa simbol 

tunggal, pernyataan atau artikel lengkap dalam sebuah cerita37

 Validitas metode dan hasil-hasil penelitian analisis isi sangat bergantung 

pada kategorisasi, untuk itu perlu adanya batasan dalam penelitian ini. Seperti 

yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, bahwasanya nilai berita merupakan 

kategorisasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat  

. Unit analisis 

dalam penelitian ini adalah Lead berita yang terdapat dalam berita pada surat 

kabar Memo Arema edisi 02-07 Mei 2014.  

1.6.5 Struktur Kategorisasi 

                                                             
37  Burhan Bungin, 2001. “Metodologi Penelitian Kualitatif,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 
hal 209 
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aktualitas, kedekatan, keterkenalan, dampak, dan human interest. Struktur 

kategori tersebut adalah: 

a) Aktualitas 

Yaitu kejadian atau peristiwa yang menyangkut hal-hal yang baru terjadi 

dalam masyarakat. Dalam kategori ini, yang dimaksud aktual adalah waktu 

terjadinya peristiwa berita dengan berita tersebut dimuat dalam surat kabar Memo 

Arema. Kecepatan menjadi penting karena unsur aktualitas media massa terlebih 

surat kabar berpacu dengan waktu yang berkaitan pula dengan kecepatan berita 

sampai kemasyarakat. Pada penelitian ini peneliti menetukan waktu sesuai dengan 

ketentuan dalam media cetak yaitu 1x2438

b) Kedekatan 

 jam dari terjadinya peristiwa,  berita 

yang melebihi waktu ditentukan dianggap keluar dari kategori, atau dianggap 

berita basi. 

Indikator: 

Aktual : Berita yang sajikan saat fenomena itu terjadi dimasyarakat dalam 

kurun waktu 1x24 jam. Dan peristiwa yang akan terjadi di masyarakat. 

Adalah Kejadian yang dekat dengan pembaca. Stieler dan Lippmann39

                                                             
38  Septiawan Santana K, Jurnalisme Kontemporer.Yayasan Obor Indonesia, Jakarata,  2005,  hal 
30 
39  Hikmat Kusumaningrat, Purnama Kususmaningrat, Jurnalistik Praktik dan Teori, PT Remaja 
Rosdakarya, Bandung 2005 hal 62 

 

menyebutkan sebagai kedekatan secara geografis. Unsur kedekatan ini tidak harus 

dalam pengertian fisik seperti disebutkan  Stieler dan Lippann, tapi juga 

kedekatan Emosional. Misalnya  berita yang masuk dalam kategorisasi kedekatan 

geografis adalah, berita tentang kecelakaan lalu lintas yang menewaskan dua 
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orang pengendara sepeda motor di Dinoyo, Malang. Kenapa berita itu muncul 

dihalaman muka Memo Arema dan tidak muncul dihalaman muka Jawa Post atau 

bahkan tidak muncul pada  The Sun, Inggris. Itu dikarenakan terkait dengan 

kedekatan Geografis. Karena Memo Arema terbit di Malang dan khususnya 

pembaca di wilayah Malang. Kedekatan Emosioanal artinya kedekatan 

berdasarkan ikatan emosi antara pemabaca dengan sebuah kejadian. Misalnya 

klub sepak bola Arema, sedang berlaga melawan persija, itu akan menjadi 

kedekatan emosioanal karena Arema adalah klub sepak bola kesayangan 

masyarakat Malang. Meski secara fisik letak kedua kota sangat jauh antara 

Malang dengan Jakarta, tapi akan tetap menjadi menarik karena segi kedaerahan. 

Indikator :  

Kedekatan Geografis : Jarak terjadinya peristiwa dengan pembaca. Berita 

yang terdapat di Malang raya. 

Kedekatan Emosinal : Kedekatan berdasarkan ikatan emosi antara 

pembaca dengan sebuah kejadian. Kedekatan emosiaonal ini bisa dilandasi 

faktor kedaerahan dan nasionalisme.  

c) Keterkenalan 

Yaitu kejadian atau peristiwa yang menyangkut dengan hal-hal yang 

berkaitan dengan publik figur atau dikenal oleh pembaca. Keterkenalan disini 

yang dimaksud ialah seseorang terkenal yang berada Lingkup Lokal (Malang 

raya) dan Publik figur. Karena maksud dalam kategori ini untuk mengetahui 

Seberapa jauh pelanggan maupun koder mengerti/ mengenal subjek berita. 
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Indikator : 

Orang terkenal : Seseorang yang mempunyai peran penting dalam 

masyarakat, seperti contoh  Presiden, Pejabat Negara yang terdapat 

lingkup lokal (Malang raya), dan Public Figur.  

d) Dampak 

Yaitu sesuatu peristiwa yang mengubah kehidupan pembaca, seperti berita 

yang mengandung nilai konsekuensi. Misalnya seperti contoh berita tentang 

kenaikan BBM (bahan bakar minyak) maupun kenaikan gaji buruh. Masyarakat 

dengan segera akan mengikutinya karena terkait dengan konsekuensi kalkulasi 

ekonomi sehari-hari yang harus dihadapi 

Indikator: 

Pengaruh : Berita yang diasumsikan mampu memberikan perubahan 

dalam kehidupan masyarakat Malang raya baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

e) Human interest 

Human Interest atau Manusiawi adalah kejadian yang memberikan 

sentuhan perasaan pembaca, kejadian yang menyangkut orang biasa dalam situasi 

luar biasa. Human Interest dapat diartikan secara harfiah berarti menarik minat 

masyarakat. Karena perasaan adalah sesuatu yang ada pada diri manusia. Karena 

perasaan tersebut akan tertarik untuk membaca dan melihatnya. 
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Sub kategori dalam Human Interest40

 

 yaitu 

Simpati  : Simpati adalah suatu proses seseorang merasa 

tertarik kepada orang lain . Dalam hal ini bisa diartikan, keikutsertaan 

merasakan perasan (senang,sedih, dsb) orang lain. Indikator dalam sub 

kategori ini adalah Berita yang mendorong pembaca untuk ikut hanyut 

kedalam suasana isi berita. Contohnya “Seorang ibu kehilangan tiga 

anaknya ketika terjadi longsor” 

Ketidaklaziman : Ketidaklaziman merupakan sesuatu yang tidak 

sebagaimana biasa, atau sebuah keganjilan. Indikator dalam sub kategori 

ini adalah Suatu kejadian yang dianggap aneh . Contohnya “Seorang ibu 

melahirkan lima bayi kembar”. 

Seks   : Seks artinya suatu kekuatan pendorong hidup yang 

biasanya disebut dengan insting/naluri yang dimiliki oleh setiap manusia. 

Seperi contoh berita yang menggambarkan sesuatu yang bisa 

membangkitkan sahwat laki-laki maupun perempuan. 

Kemajuan  : Suatu kedaan dalam masyarakat yang berkembang 

kearah yang lebih baik. Indikator dalam sub judul ini adalah berita yang 

menunjukan sebuah kemajuan daerah, ataupun perkembangan dibidang 

ekonomi,pendidikan dan lain-lain. Misalkan penemuan hal-hal yang baru, 

atau bahkan perkembangan suatu wilayah maupun golongan kearah yang 

lebih baik. 

                                                             
40  Hikmat Kusumaningrat Purnama Kusumaningrat,Jurnalistik Teori dan Praktek PT Remaja 
Rosdakarya,2005 hal 65 
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1.6.6  Satuan Ukur 

Satuan ukur dalam penelitian ini adalah frekuensi kecenderungan unsur 

nilai berita dalam lead sebuah berita, yang telah ditentukan oleh peneliti. Dengan 

melalui satuan ukur inilah diharapkan  akan mempermudah untuk mengetahui 

unsur nilai berita apa saja yang sering muncul dalam penelitian ini. 

1.6.7 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan mendokumentasikan terlebih dahulu 

semua berita disurat kabar Memo Arema  edisi 02-07 Juni 2014. Kemudian 

digunakan lembar koding untuk menetukan data data yang dikumpulkan 

berdasarkan kategori yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah data terkumpul 

dalam bentuk koding, maka akan dilakukan proses perhitungan dan analisis. 

Adapun cara menjaring data ini dilakukan dengan 4 (empat) tahap, yaitu: 

1. Para pengkoder terlebih dahulu memahami isi lead berita dan struktur 

penulisan 

2. Mengelompokkan setiap lead berita dalam struktur kategori yang sudah 

ditetapkan 

3. Memasukkan data kedalam lembar tabel (lembar koding) 

4. Menganalisa data yang dikategorikan 
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Tabel 1.6 Pengkodingan 

Edisi  Lead 
Berita 

Kategorisasi 

Aktualitas Kedekatan Keterkenalan Dampak Human Interest 

A KG KM OT P S K SE KE 

                      

                      

                      
Keterangan: 

A : Aktual   K : Ketidaklaziman    

SE : Seks    KG : Kedekatan Geografis  

P : Pengaruh   KE :Kemajuan 

KM : Kedekatan Emosional S : Simpati    

OT : Orang Terkenal   

Penilaian kedalam lembar koding menggunakan tanda centang (√ )  untuk 

setiap lead berita yang memiliki unsur dalam struktur kategorisasi. Sedangkan 

tanda ( X ) digunakan untuk memberikan penilaian bagi lead berita yang tidak 

memiliki atau memenuhi persyaratan dalam struktur kategorisasi. Data yang telah 

dimaksud kedalam lembar koding akan dihitung melalui rumus Holsty yang 

diperkuat dengan rumus Scott. 

1.6.8 Teknik Analisis Data 

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini mengunanakan metode analisis 

isi. Metode analisis ini pada dasarnya merupakan suatu teknik sistematis untuk 

menganalisis pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan 

menganalisis isi perilaku komunikasi terbuka dari komunikator yang dipilih. 
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(Budd, 1967)41

Lead who yaitu lead berita yang menyebutkan siapa yang menjadi 

narasumber dan menjelaskan siapa publik figur yang menjadi subjek berita

 Sementar itu menurut Berelson (1952) yang kemudian diikuti oleh 

Kerlinger (1986), analisis isi didefinisikan  sebagai sutau metode untuk 

mempelajari dan menganalisis komunkasi secara sistematik, obyektif, dan 

komunikatif terhad pesan yang tampak. 

Untuk menetukan lead berita setidaknya peneliti dan koder memahami 

macam-maca lead berita. Lead berita yang umum diguanakan adalah lead berita 

yang menerapkan unsur 5W+1H (what,who,when,why,where, dan how). 

Lead what yaitu lead berita yang menjelaskan tentang kejadian apa yang 

sedang terjadi. Biasanya kalimat yang menerangkan “apa” terletak pada awal lead 

sebuah berita 

42

                                                             
41  Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2001 hal 
187 
42  Sedia Willing Barus. JURNALISTIK ; Petunjuk Teknis Menulis Berita, Erlangga.Jakarta, 2010 
hal 71 

. 

Lead when yaitu lead berita yang menjelaskan tentang waktu terjadinya 

peristiwa. Biasanya penulisan kalimat yang menunjukan waktu terjadinya sebuah 

peristiwa terletak pada awal lead berita. 

Lead why yaitu lead berita yang menjelaskan tentang sebab akibat dalam 

sebuah peristiwa berita. 

Lead where yaitu lead berita yang menjelaskan tentang tempat terjadinya 

peristiwa. 
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Lead how yaitu lead berita yang menjelaskan tentang bagaimana peristiwa 

itu terjadi  

Dalam teknis analisis ini akan melalui proses pengolahan data, sebelum 

dimasukan kedalam tabel frekuensi. Adapun pengolahan data sebagai berikut: 

1. Data dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian diklasifikasikan berdasarkan 

hari,tanggal berita itu diposting. 

2. Data kemudian diberikan kepada pengkoder untuk melakukan penelitian, 

kemudian dimasukkan kedalam lembar koding yang dimiliki koder sesuai 

dengan kategorinya. 

3. Setelah data dimasukan kedalam lembar koding, data dihitung berdasarkan 

frekuensi kecenderungan unsur nilai berita disetiap harinya. 

4. Kemudian data di analisis dan dimasukkan kedalam tabel frekuensi.  

1.6.9 Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan 

rumus R. Holsty. Disini periset melakukan pratest dengan cara mengkoding 

sampel kedalam kategorisasi. Kegiatan ini selain dilakukan periset juga dilakukan 

oleh seorang lain yang ditunjuk periset sebagai pembanding atau hakim. Uji ini 

dikenal dengan uji antar kode. Kemudian hasil pengkodingan dibandingkan 

dengan menggunakan rumus Holsty43

                                                             
43   Ibid hal 217-218 

, yaitu 

          2M 
     C.R.  =    _________ 

         N1+N2 
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Keterangan : 

C.R. : Coeficien Reliability 

M : Jumlah pernyataan yang disetujui oleh pengkoding (hakim) dan periset. 

N1,N2 : Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding (hakim) dan 

periset. 

 Formula Holsty mempunyai kelemahan mendasar yakni tidak 

memerhatikan peluang (chance) propabilitas. Untuk mengatasi kelemahan itu, 

scot membuat suatu indeks reliabilitas (index of reability/pi). Formula ini sering 

juga disebut dengan formula scott’s pi. Dalam formula scot ini, faktor peluang 

terjadinya persamaan diantara coder diperhitungkan. Semakin besar kategori 

semakin kecil peluang terjadinya persamaan. Rumus untuk menghitung 

reliabilitas antar koder  dari scott sebagai berikut: 

 pi = 

  1-% Expected Agreement 

%Observed Agreement -% Expected Agreement 

Keterangan: 

pi   : nilai keterandalan 

Observed Agreement :jumlah pertanyaan yang disetujui oleh antar pengkode, 

yaitu nilai C.R 

Expected Agreement : persetujuan yang diharapkan atas banyaknya lead berita 

dalam suatu kategori yang sama nilai matematisnya, 

dinyatakan dalam jumlah hasil pengukuran  dari proporsi 

seluruh lead beritanya. 
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Menurut Dominick dan Wimmer44

                                                             
44 Burhan, Burhan ,Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2001, hal 
217 

 , kesepakatan 75 % sudah cukup 

reliable. Jadi pada tingkat kesepakatan 75% atau lebih kategori dinyatakan 

reliable. Namun sebaliknya kesepakatan tidak mencapai 75 %, maka kategori 

perlu dibuat spesifik lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


