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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Balakang 

Media massa saat ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan 

zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini. Berawal dari surat kabar, radio, 

televisi, kemudian internet, dari media-media tersebut dapat dikolompok menjadi 

media cetak: Koran dan majalah, media elektronik: radio dan televisi, dan media 

online atau disebut juga dengan internet. Meskipun telah hadir media elektronik, 

media cetak masih banyak diminati oleh masyarakat walaupun memiliki beberapa 

kelemahan. Hal ini berhubungan dengan kebiasaan membaca masyarakat yang 

ingin mengulang pada saat yang lain tanpa repot mengakses internet 

(www.anneahira.com/kelemahan-media-cetak.htm).  

Surat kabar atau media cetak pertama kali dibuat di Amerika Serikat 

dengan nama “Public Occurrenses Both Foreign and Domestic” di tahun 1960. 

Surat kabar tersebut diusahakan oleh Benjamin Herris, seorang pengusaha yang 

berkebangsaan Inggris. Akan tetapi surat kabar yang baru sekali terbit tersebut 

telah dibredel oleh pihak kerajaan Inggris karena tidak mempunyai izin terbit. 

Alasan lainnya adalah kerena mereka takut akan mesin cetak yang mencetak surat 

kabar tersebut dapat memberitakan berita-berita yang dianggap dapat mengeser 

kekuasaan mereka pada massa itu. Tetapi setelah beriringnya waktu, keberadaan 

surat kabar semakin banyak dan meluas. Sedangkan untuk berita-berita yang akan 

dimuat masih harus melewati tahap pemilihan berdasakan tingkat kepentingannya 

http://www.anneahira.com/kelemahan-media-cetak.htm
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(http://bachtiarhakim.wordpress.com/2008/03/16/sejarah-perkembangan-media-

massa-cetak-koran/).  

“Setiap masyarakat membutuhkan berita,” kata penulis Inggris Dame 

Rebecca West, “seperti orang yang membutuhkan mata. Ia ingin tahu apa segala 

sesuatu yang terjadi.” (Septiawan Santana K. 2005:86). Dalam penyampaian 

berita di harian surat kabar tidak secepat dengan media elektronik, karena harus 

melewati proses pengumpulan berita, penyeleksian dan editing teks berita, proses 

pencetakan berita kemudian penyebaran ke tiap-tiap kota yang membutuhkan 

waktu lama. Oleh karena itu isi berita pada media cetak biasanya hanya berisi 

berita-berita yang  baru dan penting saja serta dapat menarik perhatian para 

pembaca. Selain itu, waktu pencetakan atau waktu terbit pun menjadi bervariasi: 

ada surat kabar harian dan mingguan, ada surat kabar pagi atau surat kabar sore 

(Septiawan Santana K. 2005:86). 

Berita adalah sebuah laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya 

sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi yang 

disampaikan oleh wartawan di media massa (Husnun N Djuraid. 2009: 9). 

Menyampaikan informasi mengenai beberapa kejadian yang ada sekitar 

masyarakat, dalam negeri maupun luar negeri yang terjadi pada kehidupan sehari-

hari berdasarkan fakta dan obyektif tanpa ada unsur opini pribadi didalamnya. Isi 

berita pun harus akurat, hati-hati dan cermat dalam penulisan ejaan dan pemilihan 

tanda baca. Oleh karena itu sebelum berita dimuat dalam surat kabar perlu 

dilakukan pemeriksaan ulang terhadap penulisan dan isi beritanya sehingga benar 

atau sesuai dengan sudut pandang pemberitaan dan juga fakta-faktanya. Bahasa 

http://bachtiarhakim.wordpress.com/2008/03/16/sejarah-perkembangan-media-massa-cetak-koran/
http://bachtiarhakim.wordpress.com/2008/03/16/sejarah-perkembangan-media-massa-cetak-koran/
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yang baik dan benar merupakan syarat utama dalam penyampaian informasi. 

Penggunaan bahasa yang baik dan benar sangat menentukan sampainya informasi 

itu kepada para khalayak (pembaca, pendengar, penonton) secara jelas (Sudirman 

Tebba. 2005: 118). 

Terdapat beberapa jenis berita yang ada di jurnalistik antara lain: straight 

news (berita langsung), depth news (berita mendalam), Investigation News (berita 

yang dikembangkan dari hasil penelitian), Interpretative News (berita yang 

dikembangkan dari pendapat berdasarkan fakta), opinion news (berita mengenai 

pendapat seseorang) (Asep S.M Romli, 2009:11). Dari hal tersebut maka banyak 

sekali jenis berita yang ada di harian surat kabar seperti berita ekonomi, berita 

politik, berita olahraga, berita kriminal, berita intenasional, berita nasional, berita 

features (seni, wisata, hiburan, profil, dan sebagainya), berita pendidikan, dan 

masih banyak lagi. 

Berita straight news (berita langsung) biasanya terletak pada halaman 

depan surat kabar atau yang menjadi berita utama (headline). Headline atau judul 

utama sangat penting bagi surat kabar, oleh karenanya penulisan headline selalu 

dipilih dengan penggunaan huruf yang besar-besar dengan tujuan agar dapat 

menarik perhatian pembaca. Headline yang buruk dan tidak menarik akan 

menyababkan pembaca enggan membaca berita, maka dari itu headline yang 

ditulis dengan baik dan menarik perhatian pembaca dan membuat mereka mau 

membaca seluruh berita (Tom E. Rolnicki dkk, 2008: 221). Dari hal tersebut, 

maka sangatlah penting bagi sebuah surat kabar untuk mengisi halaman depannya 

dengan berita-berita yang dianggap penting dan menarik sehingga pembaca akan 
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tertarik untuk membacanya dan akan terus membacanya sampai pada halaman-

halaman berikutnya. 

Halaman depan adalah jendela bagi publikasi (Tom E. Rolnicki dkk, 2008: 

267). Maka dari itu sangat penting untuk memberikan kesan pertama pada para 

pembaca, dan diharuskan tampil dengan isi yang berbeda pada tiap edisinya. Pada 

halaman depan sebuah surat kabar pasti berita yang disajikan adalah berita-berita 

yang dianggap penting. Begitu pula dengan harian Kompas dan Jawa Pos, kedua 

harian ini merupakan harian nasional yang banyak dibaca oleh masyarakat. Harian 

Kompas berdiri pada tahun 1965 sedangkan harian Jawa Pos berdiri pada tahun 

1949. (www.anneahira.com). 

Headline antara kedua harian tersebut pasti akan memiliki perbandingan 

dari segi tema pemberitaan dan sasaran beritanya, tetapi tidak jarang pula pasti 

akan membahas berita yang sama tergantung dari kejadian atau isu apa yang 

dianggap penting dimana pembaca perlu untuk mengetahuinya. Memberikan 

berita yang menarik dan berkualitas agar pembaca tidak merasa bosan dan tetap 

setia membaca harian tersebut. Kedua harian ini masing-masing memiliki 

berberapa keunggulan, harian Jawa Pos yang merupakan harian regional memiliki 

harian khusus yaitu Radar yang merupakan harian untuk tiap-tiap daerah berbeda 

dan selalu diselipkan didalam harian Jawa Pos, sedangkan harian Kompas selalu 

memberikan berita-berita yang berkelas daripada harian lainnya dengan slogannya 

“Amanat Hati Nurani Rakyat”. Harian Kompas merupakan harian nasional.  

Kompas merupakan koran nasional yang sukses, dan hampii sebagian 

wilayah di Indonesia telah tersentuh oleh kompas. Dengan oplah yang berkisar 

http://www.anneahira.com/
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500-an ribu eksemplar (data Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat, Juni 2009), 

Kompas memang menguatkan eksistensinya sebagai koran nasional. Begitu pula 

dengan Jawa pos yang merupakan koran daerah atau regional yang juga sukses. 

Dengan tiras berkisar 300-an ribu eksemplar (data SPS Pusat, Juni 2009), Jawa 

Pos merambah Jawa Timur dan sekitarnya. Jawa Pos juga menambah ekspansi 

koran-koran lokal di seluruh Indonesia melalui koran divisi 1 (terbit di ibukota 

propinsi), maupun koran divisi 2 (di kota atau kabupaten dalam satu propinsi). Ini 

semua dibangun Jawa Pos sejak akhir dekade 80-an, yang membuat Jawa Pos 

grup kini memiliki lebih dari 100 koran.  

Lambat laun, ekspansi ke daerah-daerah juga dilakukan Kompas. 

Awalnya, Kompas memang telah memiliki koran-koran daerah di bawah naungan 

Indopersda Primamedia, anak usaha Kelompok Kompas Gramedia, tapi ekspansi 

tersebut tidak berkembang. Akhirnya Kompas menerbitkan “Tribun” sebagai 

koran lokal, dan siap untuk berkompetisi dengan koran-koran divisi 1 Jawa Pos.  

Alasan peneliti memilih kedua media ini karena kedua media tersebut 

sama-sama merupakan industri media cetak yang besar dan terkenal serta telah 

mengantongi banyak kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi harian nasional 

dan regional yang memberikan berbagai berita kepada masyarakat luas. Keduanya 

selalu memberikan berita-berita yang aktual dan penting bagi masyarakat. Begitu 

pula dengan headline (berita utama) yang mereka berikan pada halaman depan 

kedua harian tersebut. Sehingga peneliti ingin mengetahui dalam waktu satu 

bulan, kategori berita apa saja yang sering dijadikan headline, bahkan berita 

tersebut ditujukan pada siapa sebenarnya. Oleh karena itu peneliti lebih 
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memfokuskan pada kategori tema dan sasaran berita. Apakah kategori berita 

politik/ ekonomi/ kriminal/ kecelakaan dan bencana/ sosial masyarakat yang lebih 

banyak muncul dalam satu bulan terakhir. Sedangkan  untuk kategori sasaran 

berita bisa saja ditujukan kepada pemerintah/ masyarakat/ kelompok/ individu. 

Untuk mengetahuinya maka diperlukan penelitian terhadap Jawa Pos dan Kompas 

Edisi April 2012. Penelitian ini mengambil obyek teks berita dari harian kompas 

dan jawa Pos. Untuk menganalisis atau mendeskripsikannya, peneliti hanya 

mengambil satu judul berita yang menjadi perwakilan dari kemunculan masing-

masing kategori yang sudah ada. Selain itu juga antara harian Kompas dan Jawa 

Pos sudah dikenal diantara para industri media bahwa diantara dua harian tersebut 

terdapat “rivalitas” klasik, terdapat berbagai momen persaingan didalamnya.  

Dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian yang mendalam dengan 

menggunakan analisis isi dengan judul “Perbandingan Kecenderungan Isi 

Halaman Depan Harian Kompas dan Jawa Pos (Analisis Isi Edisi April 

2012)”. 

 

B. Rumusan Masalah. 

Dari latar belakang permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, maka 

dapat dibuat rumusan masalahnya adalah: 

1. Tema berita apa yang sering menjadi berita utama pada halaman 

depan harian Kompas dan Jawa Pos edisi bulan April 2012? 

2. Kepada siapa atau pihak mana yang menjadi sasaran berita pada 

halaman depan harian Kompas dan Jawa pos edisi bulan April 2012? 
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C. Tujuan Penelitian. 

1. Untuk mengetahui tema berita apa yang sering menjadi berita utama 

pada halaman depan harian Kompas dan Jawa Pos edisi April 2012. 

2. Untuk mengetahui kepada siapa atau pihak mana yang menjadi 

sasaran berita pada halaman depan harian Kompas dan Jawa pos edisi 

bulan April 2012? 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teks analisis 

media khususnya analisis isi dan bermasnfaat bagi peneliti lain 

yang melakukan penelitian sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tentang media 

massa yang berkaitan tentang perbandingan headline pada surat kabar 

dikalangan mahasiswa khususnya mahasiswa komunikas yang 

melakukan penelitian sejenis. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Surat Kabar sebagai Media Komunikasi Massa 
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Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media 

cetak dan media elektronik) (Nurudin. 2009:4). Massa dalam arti komunikasi 

massa lebih mnunjuk pada penerima pesan yang berkaitan dengan media massa. 

Massa disini menunjuk pada khalayak, audience, penonton, pemirsa atau 

pembaca. Media massa bentuknya antara lain media elektronik (televisi, radio), 

media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), buku, film. Dalam komunikasi massa 

kita membutuhkan gatekeeper (penapis informasi atau palang pintu) yakni yang 

berupa individu-individu atau kelompok yang bertugas menyampaikan atau 

mengirimkan informasi dari individu ke individu lain melalui media massa (surat 

kabar, majalah, televisi, radio,video tape, buku, dan sebagainya). Salah satu cirri 

komunikas massa adalah keserempakan. 

Pesan-pesan dalam komuniksai massa tidak ditujukan pada satu orang 

atau satu kelompok masyarakat tertentu. Pesan-pesannya ditujukan pada khalayak 

yang plural, pesan-pesan yang dikemukakannya pun tidak boleh bersifat khusus. 

Maksudnya pesan yang disampaikan memang tidak sengaja untuk golongan 

tertentu. Dalam surat kabar, artikel yang biasanya dikehendaki redaktur tidak 

ilmiah, tetapi popular. Hal ini dilakukan karena koran ditujukan untuk umum, 

maka pesannya harus bersifat umum. Umum disini juga bisa berarti masalah 

rubrikasi. Sebuah koran tidak hanya bisa terdiri dari artikel atau iklan, melainkan 

harus berbagai banyak ragam. Oleh karena itu, koran harus perlu memformat 

secara lebih umum apa yang ditampilkan. 

Sebagai media komunikasi massa, maka dalam penyampaian 

informasi harus dilakukan secara serempak atau bersamaan sehingga mereka para 



9 
 

penikmat informasi dapat mengetahui inforamasi tepat pada waktunya. Tetapi 

dalam kasus untuk surat kabar tidak dapat dilakukan secara bersamaan, itu 

disebabkan oleh pendistribusian koran keberbagai wilayah. Misalnya saja untuk 

daerah sekitar penerbitan koran, mereka para pembaca dapat menikmati koran 

tersebut secara bersama-sama pada jam 5 pagi, sedangkan untuk daerah jauh, luar 

kota, mereka para pembaca baru menikmati informasi dalam koran pada jam 6 

pagi, itu pun disebabkan karena pendistribusian yang memakan waktu. Meskipun 

memiliki perbedaan waktu, tujuan dari surat kabar itu sendiri tetap untuk 

menyampaikan informasi secara bersamaan pada masyarakt luas. Oleh karena itu, 

dengan berjalannya waktu, koran-koran tersebut akhirnya memiliki tempat 

percetakan didaerah-daerah tertentu yang menyebar luas, dengan tujuan agar para 

pembaca dapat menikamati berita tanpa adanya perbedaan waktu yang cukup 

jauh.  

1.1 Ciri-ciri Komunikasi Massa 

1) Komunikator dalam komunikasi massa melembaga 

Menurut Alexis. S Tan (1981) komunikator dalam komunikasi 

massa adalah organisasi sosial yang mampu memproduksi 

pesan dan mengirimkannya secara serempak kesejumlah 

khalayak yang terpisah. Komunikator dalam komunikasi massa 

biasanya adalah media massa. Media massa bisa disebut 

organisasi sosila atau lembaga kerena merupakan kumpulan 

individu yang bertanggung jawab dalam proses komunikasi. 

2) Komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen 
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Komunikan dalam komunikasi massa sifatnya 

heterogen/beragam. Artinya, audience beragam pendidikan, 

umur, jenis kelamin, status social ekonomi, jabatan, beragam 

kepercayaan agama, namun mereka semua adalah komunikan 

media massa. 

3) Pesannya bersifat umum 

Pesan-[esannya ditujjukan pada khalayak yang plural. Oleh 

karena itu pesan-pesan yang dikemukakannya tidak bersifat 

khusus, artunya pesan yang disampaikan tidak disengaja untuk 

golongan tertentu. 

4) Komunikasinya berlangsung satu arah 

Komunikasi yang disampikan langsung kepada audience dan 

tidak sebaliknya. 

5) Komunikasi massa menimbulkan keserempakan 

Dalam komunikasi massa ada keserempakan dalam proses 

penyebara pesan-pesannya. Khalayak bisa menikmati media 

massa tersebut hampir bersamaan. 

6) Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis 

Media massa dalam penyampaian pesan kepada khalayak 

sangat memerlukan adanya peralatan seperti pemancar alat 

elektronik dan mesin cetak. 

7) Komunikasi massa dikontrol oleh Gatekeeper 
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Gatekeeper atau palang pintu merupakan pihak yang ikut 

menentukan pengemasan sebuah pesan dari media massa. 

Gaekeeper sangat menentukan berkualitas tidaknya informasi 

yang akan disebarkan. Baik buruknya dampak pesan yang 

desebarkannya pun tergantung pada fungsi penapisan informasi 

atau pemalangan pintu. 

 

2. Berita  

2.1. Definisi Berita 

Berita adalah sebuah laporan atau pemberitahuan mengenai 

terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang diasampaikan oleh 

wartawan di media massa. Faktor peristiwa atau kejadian menjadi 

pemicu utama terjadinya sebuah berita (Husnun, 2009:9). Syarat 

utama dalam penulisan berita adalah harus obyektif tidak boleh 

memasukkan opini pribadi didalamnya dan juga harus berdasarkan 

fakta-fakta yang ada tanpa dibuat-buat. Banyak sekali isi berita 

merupakan kejadian yang ada disekitar masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Berita dapat didefinisikan sebagai berita hangat (hard news) dan 

berita ringan (soft news). Hard news memiliki arti penting bagi 

banyak pembaca, pendengar dan pemirsa karena biasanya berisi 

kejadian yang “terkini” yang baru saja terjadi atau akan terjadi di 

pemerintahan, politik, hubungan luar negeri, pendidikan, 
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ketenagakerjaan, agama, dan sebagainya. Sedangkan soft news 

biasanya kurang penting karena isinya menghibur, walau kadang juga 

memberikan informasi penting. Berita jenis ini sering kali bukan 

berita baru. Didalamnya terdapat jenis rubrik  features, berita yang 

lebih menarik emosi daripada akal pikiran. 

Definisi berita pun berbeda dari negara Timur dan negara Barat. 

Antara dua negara ini sangat berbada sekali sistemnya dalam 

menjelaskan berita. Dalam buku karangan Hikmat dan Purnama 

Kusumaningrat di jelaskan, berita menurut Pers Timur adalah suatu 

“proses” proses yang ditentukan arahnya. Berita tidak didasarkan 

untuk memuaskan nafsu “ingin tahu” segala sesuatu yang “luar biasa” 

dan “menakjubkan” melainkan pada keseharusan ikut berusaha 

“mengorganisasikan pembangunan dan pemeliharaan negara sosialis”. 

Menurut N.G. Palgunov, pada tahun 1956 menyatakan: “Berita harus 

tidak boleh hanya memperhatikan pelaporan fakta atau peristiwa ini 

dan itu saja, ia harus mengejar suatu tujuan yang pasti …. Ia tidak 

boleh hanya melaporkan semua fakta dan peristiwa saja …. Berita 

harus bersifat didaktik dan mendidik.” 

Sedangkan Pers Barat memandang berita itu sebagai “komoditi”, 

sebagai “barang dagangan” yang dapat diperjualbelikan. Oleh karena 

itu, sebagai barang dagangan ia harus “menarik”. Yang menjadi dasar 

dari definisi berita Pers Barat adalah berasal dari “raja pers” dari 

Inggris, Lord Northcliffe, yang menyatakan bahwa berita adalah 
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segala sesuatu yang tidak biasa. Dan juga seorang wartawan bernama 

Walkley menambahkan “digabungkan dengan unsur kejutan”.  

Dari pengertian-pengertian tersebut diketahui bahwa definisi berita 

dari berbagai negara bagian sangat berbeda-beda. 

2.2. Berita Terhadap Masyarakat. 

Keberadaan berita sangat penting bagi masyarakat. Berita 

merupakan sumber informasi bagi masyarakat dimana mereka yang 

awalnya tidak tahu menjadi tahu, selain itu juga diperlukan agar 

masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat misalnya dalam 

pemilihan presiden di pemilu yang akan datang. Banyak sumber 

informasi yang bisa diperoleh, salah satunya melalui informasi dari 

mulut ke mulut. Tetapi sebagai masyarakat yang modern, pertama-

tama yang dilakukan adalah mencari informasi dari media massa 

seperti surat kabar, radio atau televisi. Dari surat kabar atau radio, 

masyarakat bisa mengetahui jadwal keberangkatan pesawat maupun 

kereta api. Itulah yang dicita-citakan oleh pers di seluruh dunia, yaitu 

memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada seluruh 

masyarakat secara bersamaan. Guna membantu masyarakat untuk 

mendapatkan informasi-informasi yang baru, benar dan lengkap atau 

disebut juga dengan “people right ti know”.  

2.3. Kategori Berita 
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Karena banyak sekali berita yang dapat ditulis oleh wartawan, 

maka dalam dunia jurnalistik berita-berita tersebut kemudian 

dimasukkan kedalam beberapa kategori, yaitu: 

1) Hard News (Berita Hangat) 

Merupakan berita penting yang biasanya diletakkan pada 

halaman depan surat kabar dan banyak menarik perhatian 

pembaca. 

2) Features News 

Berita feature ialah kisah peristiwa atau situasi yang 

menimbulkan kegemparan atau imaji-imaji (pencitraan). Isi 

berita ini tidak begitu penting, karena sifatnya hanya untuk 

menghibur pembaca dan biasanya bukan berita-berita baru 

melainkan berita lama yang kemudian diolah dan 

diberitakan kembali. Biasanya berita seputar komunitas, 

kultur kebudayaan , kuliner, wisata, human interest, dan 

sebagainya. 

3) Sports News (Berita Olahraga) 

Berita-berita olahraga bisa masuk ke kategori hard news 

atau feature. Selain dari hasil-hasil pertandingan atau 

perlombaan atau rangkaian kompetisi musiman, 

pemberitaan juga meliputi berbagai bidang lain yang 

berkaitan dengan sports. 

4) Social News 
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Berita tentang kehidupan-kehidupan sosial. Umumnya 

meliputi pemberitaan yang terkait dengan kehidupan 

masyarakat sehari-hari. 

5) Interpretative 

Di kisah berita interpretative ini, wartawan berupaya untuk 

memberikan kedalaman analisis, dan melakukan survey 

terhadap berbagai hal yang terkait dengan  peristiwa yang 

hendak dilaporkan. 

6) Science 

Berita ini biasanya memfokuskan pada perkembangan 

keilmuan dan teknologi yang terus berkembang saat ini. 

dimana saat ini banyak sekali temuan-temuan dan teori-

teori baru yang ditemukan. 

7) Consumer 

Para penulis a consumer story ialah para pembantu 

khalayak yang hendak membeli barang-barang kebutuhan 

sehari-hari, baik yang bersifat kebutuhan primer dan 

sekunder. 

8) Financial 

Berita ini memfokuskan pada bidang-bidang bisnis, 

komersial, atau investasi.  

(sumber: Jurnalisme Kontemporer, Septiawan Santana K, 

2005:20-22) 
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2.4. Unsur Layak Berita 

Dalam Kode Etik Jurnalistik bahwa menulis berita itu harus 

cermat dan tepat atau dalam bahasa jurnalistik harus akurat. Selain itu 

juga berita harus lengkap (complete), adil (fair), dan berimbang 

(balance). Kemudian berita tidak boleh mencampurkan fakta dengan 

opini pribadi, yang sering disebut juga dengan obyektif. Dan syarat 

praktis lainnya tentang penulisan berita yaitu, berita harus ringkas 

(concise), jelas (clear), dan hangat (current). Unsur-unsur tersebut 

berlaku sebagai pedoman dalam menyajikan dan menilai layak 

tidaknya suatu berita untuk dimuat. 

1. Berita Harus Akurat. 

Dalam menulis berita harus hati-hati, karena jika 

tidak akan menimbulkan dampak dikemudian. Kehati-

hatian tersebut dimulai dari kecermatan dalam menulis 

ejaan nama, angka, tanggal dan usia serta disiplin diri 

untuk selalu melakukan pemerikasaan ulang terhadap 

berita yang telah selesai dibuat. Pemeriksaan ulang 

tersebut bisa dari keterangan-keterangan dan berbagai 

fakta yang telah didapatkan. Seorang wartawan yang 

memiliki kemampuan tinggi dalam mencari berita, tetapi 

tidak baik atau tidak peka terhadap soal akurasi sebuah 

berita, maka wartawan tersebut hanya akan menimbulkan 

masalah bagi dirinya sendiri yaitu akan dipecat dari 
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pekerjaannya sebagai wartawan. Karena  kecerobohannya 

tersebut dapat saja membuat perusahaan penerbitan akan 

menerima gugatan dari para pembaca. 

2. Berita Harus Lengkap, Adil dan Berimbang. 

Fakta-fakta yang akurat dipilih atau disusun secara 

longgar atau tidak adil sama menyesatkannya dengan 

kesalahan yang sama sekali palsu. Yang dimaksud dengan 

sikap adil dan berimbang adalah bahwa seorang wartawan 

harus melaporkan apa yang sesungguhnya telah terjadi. 

Unsur adil dan berimbang dalam berita mungkin sama 

sulitnya untuk dicapai seperti juga keakuratan dalam 

menyajikan fakta. Wartawan harus berusaha untuk 

menempatkan setiap fakta atau kumpulan fakta-fakta 

menurut proporsinya yang wajar, untuk mengkaitkannya 

secara berarti dengan unsur-unsur lainnya, dan 

membangun segipentingnya dengan berita secara 

keseluruhan. 

3. Berita Harus Objektif. 

Dengan sikap objektifnya,nmaka berita yang 

dibuatnya pun akan objektif, maksudnya berita yang 

dibuat selaras dengan kenyataan, tidak berat sebelah, 

bebas dari prasangka. Untuk menjadi seorang wartawan 

yang baik, seharusnya dapat menghasilkan karya yang 
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baik, bermutu dan terpercaya serta harus memiliki sikap 

netral, tidak memihak dalam menulis berita. Jadi dalam 

pengertian objektif ini, wartawan harus menulis berita 

tidak boleh setengah-setengah. Menulis berita dalam 

konteks peristiwa secara keseluruhan tanpa ad yang 

dipotong-potong yang akhirnya menyebabkan berita 

tersebut menjadi subjektif. 

 

4. Berita Harus Ringkas dan Jelas. 

Mitchel V. Charnley berpendapat, bahwa pelaporan 

berita dibuat dan ada untuk melayani. Berita yang 

disajikan harunslah dapat dicerna dan cepat, artinya suatu 

tulisan yang ringkas, jelas dan sederhana. Penulisan berita 

yang efektif memberikan efek mengalir, memiliki warna 

yang alami tanpa berelok-elok atau tanpa kepandaian 

bertutur yang berlebihan. Ringkas, terarah, tepat, 

menggugah, inilah yang harus diperhatikan dalam 

membuat berita. 

5. Berita Harus Hangat. 

Para konsumen berita, yaitu pembaca, selalu 

menginginkan informasi segar, informasi hangat, 

kebanyakan berita berisi laporan peristiwa-peristiwa “hari 

ini” (dalam harian sore), atau paling lama, “tadi malam” 
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atau “kemarin” (dalam harian pagi). Media berita sangat 

spesifik tentang faktor-faktor waktu. Hal ini untuk 

mennunjukkan bahwa berita-berita mereka bukan hanbya 

“hangat” tetapi paling sedikitnya yang terakhir. 

Maksudnya adalah berita-berita yang didapatkan adalah 

berita yang terbaru atau beriat terakhir yang  mereka dapat 

kemarin, kemudian dicetak pada harian pagi hari ini. 

 

2.5. Unsur-unsur Berita 

Unsur berita menjadi sangat penting untuk diketaui sebelum 

menulis karena akan menjadi panduan bagi seorang wartawan untuk 

memutuskan suatu kejadian, informasi atau keadaan itu layak 

diberitakan atau tidak. Adanya beberapa unsur justru memberikan 

kemudahan bagi wartawan. Unsur berita tersebut sebagai berikut: 

1) Aktual, berita yang dibuat harus selalu baru, oleh karena itu 

sebuah surat kabar harus tepat waktu dalam menerbitkan 

medianya kepada masyarakat. Maka dari itu ada istilah 

deadline dalam proses pembuatan berita, sehingga 

wartawan dapat cepat mneyelasaikan beritanya tepat waktu. 

2) Kedekatan, unsur kedekatan menjadi pertimbangan 

seseorang untuk membaca kemudian membeli Koran. 

Secara psikologis, seseorang akan terpengaruh oleh berita 
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yang berhubungan dengan dirinya, baik secara pribadi atau 

kelompok. 

3) Penting, seorang wartawan akan mencari berita yang 

dianggap penting dan akan menarik perhatian banyak 

pembaca. 

4) Luar Biasa, berita yang biasa saja di sulap menjadi berita 

yang luar biasa adalah tugas bagi seorang wartawan, maka 

dibutuhkan kejelian, analisis dan kesensitifan dalam 

mencari suatu kejaddian yang ada di masyarakat. 

5) Tokoh, untuk mendukung sebuah isi berita, maka sanagt 

dibutuhkan narasumber sebagai tokoh pendukung  untuk 

memperkuat dalam penulisan berita. 

6) Eksklusif 

7) Ketegangn 

8) Konflik 

9) Human Interest 

10) Seks 

11) Progresif 

12) Trend 

13) Humor 

(sumber: panduan menulis berita, Husnun N Djurait, 2009: 

12-13) 

2.6. Nilai Berita  
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Ada beberapa kritertia sesuatu dikatakan mempunyi nilai berita 

atau tidak. kriteria ini setidaknya mengacu pada pendapat bahwa 

media akan tertarik dengan berita berdasarkan ketegori-kategori 

tertentu, lepas dari lepas dari kepentingan media yang bersangkutan 

(Nurudin. 2009:52) 

Setiap tokoh memiliki kategori nilai berita yang berbeda-beda. 

Menurut Johan Galtung dan Marie Holmboe Ruge (1965), kriterianya 

antara lain: Frequency, Negativity, Unexpectedness, Unambiguity, 

Personalization, Meaningfulness, Reference to elite nations, 

Reference to elite persons, Conflict, Continuity, Consonance, dan 

Composition. Sedangkan menurut Bell. A (1991), meliputi: 

Competition, Cooptation, Prefabrication, Predictability. Kemudian 

menurut Ashadi Siregar (1982), sebagai berikut: significance, 

magnitude, timelines, proximity, prominence, human interest. 

Dalam buku Jurnalisme Masa Kini karangan Nurudin (2009), 

dari berbagai nilai berita yang disebutkan diatas terdapat 16 nilai 

berita yang dijelaskan, yaitu: 

1) Frekuensi (frequency), berkaitan dengan jangka waktu 

sebuah peristiwa. Peristiwa yang mempunyai jangka waktu 

pendek akan mempunyai nilai berita lebih daripada yang 

mempunyai janka waktu panjang, misalnya: perampokan, 
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pembunuhan, kecelakaan yang menewaskan banyak orang, 

dan sebagainya. 

2) Negatif (Negativity), ada ungkapan dikalangan para 

wartawan bahwa bad news is good news (berita yang jelek 

adalah berita bagus). Sesuatu yang menyangkut berita 

buruk sering kali dianggap mempunyai nilai berita. Maksud 

dai kata buruk disini adalah peristiwa yang membuat orang 

tidak senang mengalaminya. 

3) Tak Terduga (unexpectedness), sebuah peristiwa yang 

diluar kebiasaan akan mempunyai nilai berita tinggi 

daripada yang terjadi setiap hari. 

4) Tidak Mendua (Unambiguity), sebuah peristiwa yang 

diharapkan mempunyai dampak memperjelas terhadap 

suatu masalah juga mempunyai nilai berita. 

5) Personalisasi (personalization), peristiwa sering kali dilihat 

sebagai aksi individu. 

6) Kepenuhartian (meaningfulness), berkaitan dengan cultural 

proximity (kedekatan budaya). Sseseorang yang 

mempunyai bahasa sama, atau ciri-ciri fisik sama akan 

dianggap mempunyai nilai berita. 

7) Berkaitan dengan Pemimpin Negara (reference to elite 

nations), berkaitan dengan kedekatan budaya juga. Artinya, 

segala sesuatu yang berkaitan dengan negaranya akan 
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mendapat porsi lebih pemberitaan karena memang layak 

untuk diberitakan. 

8) Berkaitan dengan Individu (reference to elite persons), 

peristiwa yang berkaitan dengan kekayaan, kekuatan, dan 

keterkenalan. 

9) Konflik (conflict),  perseteruan antara dua atau beberapa 

pihak yang bertikai. Bisa konflik fisik, urat syaraf atau 

perang. Ini semua menarik untuk diberitakan karena 

mempunyai efek dramatis bagi masyarakat. 

10) Prediksi (predictability), ulasan yang berkaitan 

kemungkinan dan ketidakmungkinan. Prediksi banyak 

dipakai untuk mengulas pertandingan olahraga, terutama 

sepak bola. 

11) Penting (significance), kejadian yang berkemungkinan 

mempengaruhi kehidupan orang banyak, atau kejadian yang 

punya akibat terhadap kehidupan pembaca. 

12) Besar (magnitude), kejadian yang menyangkut angka-angka 

yang berarti bagi kehidupan orang banyak, atau kejadian 

yang berakibat bila dijumlahkan dalam angka menarik 

pembaca. 

13) Aktualitas (timelines), kejadian yang menyangkut hal-hal 

baru terjadi atau baru ditemukan. Aktual adalah berita yang 

sedang hangat terjadi.  
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14) Kedekatan (proximity), kejadian yang dekat dari pembaca, 

kedekatan ini bisa bersifat geografis maupun emosional. 

15) Tenar (prominance), menyangkut hal-hal yang terkenal atau 

sangat dikenal oleh masyarakat. 

16) Human Interest atau manusiawi, kejadian yang memberikan 

sentuhan perasaan bagi pembaca, kejadian yang menyagkut 

orang biasa dalam situasi luar biasa, atau orang besar dalam 

situasi biasa. 

2.7. Menulis Berita 

Dasar utama dalam penulisan berita dimulai dengan pengenalan 

bagian berita yang sudah banyak dikenal yaitu 5W+1H (What, Where, 

When, Who, Why, dan How). Dari data-data yang sudah dikumpulkan, 

maka dipilih berdasarkan 5W+1H, maka akan mudah dalam 

menyusun dan menulisnya menjadi sebuah berita. Penempatan urutan 

untuk 5W+1H ini tergantung selera penulis dan kondisi di lapangan. 

Dengan data yang lengkap akan mempermudah untuk membuat 

rangkaian kalimat. Setelah memahami dengan baik bagian-bagian dari 

5W+1H, maka seorang penulis berita akan mudah untuk membuat 

lead yang beraneka ragam.  

Lead adalah kalimat yang menjadi bagian yang terpenting dari 

sebuah berita sehingga menempati alinea pertama dari sebuah berita.  

Fungsi lead adalah untuk menarik perhatian pembaca dan merupakan 

identitas dari sebuah berita, dimana antara judul, lead, isi, serta 
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penutup berita harus memiliki kesinambungan. Penulisan lead harus 

berisi kalimat langsung yang mudah dimengerti oleh pembaca, 

mencakup 5W+1H, ditempatkan pada alinea pertama, tidak bertele-

tele dan merupakan bagian terpenting dari berita. Cara penulisan 

berita saat ini sudah mengalami perkembangan pesat, dimana 

wartawan dan redaksi yang sudah terbiasa menulis berita sering 

mengeksplorasi kemampuannya dalam mempemainkan kalimat 

(Husnun, 2009: 72-75). 

2.8. Teknik Penulisan 

1) Piramida Terbalik 

Model menulis yang mengikuti bentuk segitiga terbalik. 

Bagian atasnya lebar, bagian bawahnya menyempit. 

Selanjutnya, semakin kebawah, menuju bagian akhir, semakin 

tidak penting, sisipan-sisipan keterangan. Bentuk piramida 

yang mengerucut di bagian bawah membuat wartawan harus 

segera mengurutkan laporan beritanya. Bagian yang paling atas 

merupakan ruang penulis untuk ringkasan isi berita (summary 

statement). Baru dilanjutkan dengan penjelasan seperti fakta 

dan detail-detail lainnya. Dalam piramida terbalik, ringkasan 

pesannya pasti memiliki kelengkapan informasi yang 

mencakup 5W+1H (Setiawan Santana. 2005: 22-23). 

2) Piramida Terbalik Bertumpuk 
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Teknik penulisan piramida terbalik bertumpuk atau teknik 

bergelombang. Maksudnya tidak semua unsur penting dalam 

berita ditempatkan di bagian lead, tetapi disebar dalam semua 

bagian berita itu. Sehingga dalam semua bagian berita tersebut 

terdapat bagian penting yang dapat menarik perhatian pembaca 

untuk membaca seluruh berita tersebut sampai selesai. Pada 

teknik berita ini unsur 5W+1H yang penting tersebar dalam 

semua alinea (Sudirman Tebba. 2005: 59-60). 

2.9. Menentukan Berita 

Menentukan apakah suatu peristiwa memiliki nilai berita 

sesungguhnya merupakan tahap awal dari proses kerja 

redaksional.ketika tulisan reporter sampai di mea redaktur, dilakukan 

penilaian layak atau kurang layaknya suatu berita untuk dimuat. Salah 

satu instrument untuk menyeleksi kelayakan itu adalah seberapa kuat 

unsure-unsur nilai berita yang terdapat dalam beritanya. Semakin 

banyak unsur nilai berita didalamnya, semakin tinggilah nilai 

kelayakan beritanya. (Hikmat & Purnama Kusumaningrat. 2007: 71-

72) 

3. Headline 

Keberadaan headline atau judul berita sangat penting bagi surat kabar 

terutama pada halaman depan, karena secara natural pembaca akan melihat 

halaman depan dan secara natural pula mata pembaca akan langsung mencari 
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berita yang dianggap menarik melalui keberadaan headline tersebut. Headline itu 

penting sebab: 

1. Ia menyebutkan atau meringkaskan fakta penting dari berita. 

Headline memudahkan pembaca mencari dan memilih berita. 

2. Mengomunikasikan mood berita. Headline memberi pembaca 

semacam pemahaman nada berita. 

3. Menandai arti penting relatif dari suatu berita. Peran headline 

dalam membantu pembaca menentukan pilihan untuk membaca 

berita yang dianggapnya lebih penting. 

3.1. Headline Teaser dan Teller 

Headline teaser (penggoda) menimbulkan perhatian dengan cara 

membangkitkan rasa ingin tahu atau dengan menghibur pembaca. Tetapi 

untuk memastikan agar pembaca mau membaca berita, headline ini harus 

diiringi dengan headline teller sebagai headline sekunder. Headline teller 

(pemberi tahu) berusaha menarik perhatian dengan meringkaskan berita 

penting secara jelas dan tepat. Isinya biasanya langsung pada sasaran. 

Headline ini terkait dengan berita feature atau bukan berita utama. 

3.2. Menulis Headline Teller 

 Headline barisi kata paling sedikit disbanding unsur lain di Koran 

atau majalah, namun dibutuhkan lebih banyak pemikiran dan kreativitas 

untuk menulis headline ketimbang menulis unsur lainnya. Headline harus 

mengikuti pedoman ini: 
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1. Harus akurat. Fakta di headline harus sepenuhnya sesuai 

dengan berita. 

2. Informatif. 

3. Fair atau adil. Jika beritanya memuat dua sisi dalam suatu isu. 

4. Jangan meletakkan sesuatu yang tidak ada dalam berita ke 

dalam headline. 

(sumber: Rolnicki dkk, 2008: 222-224) 

4.  Halaman Depan. 

Halaman depan adalah jendela bagi publikasi. Memberikan kesan 

pertama di mata pembaca, maka ditintut untuk terus tampil berbeda di setiap 

edisinya. Isi halaman depan harus memberikan informasi yang menarik dan 

relevan bagi pembaca. Berita lama, atau berita yang sudah diketahui oleh pembaca 

tidak disajikan di halaman depan. Halaman depan sering mengontraskan berita 

panjang dengan berita pendek, dan juga menampilkan daftar berita utama 

(Rolnicki dkk, 2008: 267-268). 

 

5. Analisis Isi 

Analisis isi (content analysis) adalah teknik penelitian untuk membuat 

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

memerhatikan konteksnya (Bungin, 2010:155). Dalam penelitian kuantitatif, 

analisis isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat keajekan isi komunikas 

secara kuantitatif, pada bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasi, 

membaca symbol-simbol, memaknakan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam 
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komunikasi. Menurut Paul W. Missing, analisis isi didahului dengan melakukan 

coding terhadap istilah-istilah atau penggunaan kata dan kalimat yan relevan, yang 

paling banyak muncul dalam media komunikasi. 

Sedangkan dalam buku Kriyantono (2010:232), menurut Berelson & 

Kerlinger, analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan 

menganalisis komunikasi secara sistematik, obyektif, dan komunikatif terhadap 

pesan yang tampak. Sedangkan menurut Budd (1967), analisis isi adalah suaatu 

teknil sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat 

untuk mengobservasi dan manganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari 

komunikator yang dipilih. 

 

5.1 Prinsip Analisis Isi 

1. Prinsip Sistematik 

Periset tidak dibenarkan menganalisis hanya pada isi yang 

sesuai dengan perhatian dan minatnya, tetapi harus pada 

keseluruhan isi yang telah ditetapkan untuk diriset. 

2. Prinsip Objektif 

Kategori yang sama bila digunakan untuk isi yang sama 

dengan prosedur yang sama, maka hasilnya harus sama, 

walaupun risetnya beda. 

3. Prinsip Kuantitatif 

Mencatat nilai-nilai bilangan atau frekuensi untuk melukiskan 

berbagai jenis isi yang didefinisikan. 
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4. Prinsip Isi yang Nyata 

Yang dianalisis dan diriset adalah isi yang tersurat (tampak) 

bukan makna yang dirasakan periset. 

 

5.2 Tujuan Dilakukan Analisis Terhadap Isi Pesan Komunikasi 

Menurut McQuail, mengatakan bahwa tujuan analisis terhadap isi 

pesan komunikasi adalah: 

1. Mendeskripsikan dan membuat perbandingan terhadap isi 

media 

2. Membuat perbandingan antara isi media dengan realitas social 

3. Isi media merupakan refleksi nilai-nilai social dan budaya 

serta system kepercayaan masyarakat 

4. Mengetahui fungsi dan efek media 

5. Mengevaluasi media performance 

6. Mengetahui apakah ada bias media 

 

5.3 Tahap Dalam Analisis Isi 

1. Merumuskan masalah. 

2. Menyusun kerangka konseptual atrau riset deskriptif. 

3. Menyusun kerangka metodologi. 

4. Menentukan metode pengukuran atau prosedur 

operasionalisasi konsep, dalam hal ini konsep dijabarkan 
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dalam ukuran-ukuran tertentu, biasanya dalam bentuk 

kategori-kategori beserta indikatornya. 

5. Menentukan unit analisis, kategorisasi dan uji relibilitas. 

6. Menentukan unverse  atau populasi dan sampel. 

7. Menentukan metode pengumpulan data. 

8. Menentukan metode analisis. 

9. Analisis dan interpretasi data. 

 

6. Teori Agenda Setting 

Maxwell McCombs dan Donald L. shaw adalah orang yang pertama kali 

memperkenalkan teori agenda setting ini. teori ini muncul sekkitar tahun 1973 

dengan publikasi pertamanya berjudul “The Agenda Setting Function of The Mass 

Media” Public Opinion Quarterly No. 37. 

Secara singkat teori penyusunan agenda ini mengatakan media (khususnya 

media berita) tidak selalu berhasil memberita apa yang kita pikir, tetapi media 

tersebut benar-benar berhasil memberitahu kita berpikir apa. Media memberi 

agenda-agenda melalui pemberitaannya, sedangkan masyarakat akan 

mengikutinya. Asumsi teori ini media mempunyai kemampuan untuk menyeleksi 

dan mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu. 

Media mengatakan pada kita apa yang penting dan apa yang tidak penting. 

Menurut pendapat Chaffed an Berger (1997) ada beberapa catatan yang 

perlu dikemukakan untuk memperjelas teori ini. 
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a. Teori itu mempunyai kekuatan penjelas untuk menerangkan 

mengapa orang sama-sama menganggap penting suatu isu. 

b. Teori itu mempunyai kekuatan memprediksi sebab memprediksi 

bahwa jika orang-orang mengekspos pada satu media sama, 

mereka akan  merasa isu yang sama tersebut penting. 

c. Teori itu dapat dibuktikan salah jika orang-orang tidak mengekspos 

media yang sama maka mereka tidak akan mempunyai kesamaan 

bahwa isu media itu penting. 

Stephen W. Littlejohn (1992) mengatakan, agenda setting ini beroperasi 

dalam tiga bagian. 

a. Agenda media itu muncul sendiri harus diformat. Proses ini akan 

memunculkan masalah bagaimana agenda media itu terjadi pada 

waktu pertama kali. 

b. Agenda media dalam banyak hal memengaruhi atau berinteraksi 

dengan agenda publik atau kepentingan isu tertentu bagi publik. 

c. Agenda public memengaruhi atau berinteraksi ke dalam agenda 

kebijakan. Agenda kebijakan adalah pembuatan kebijakan publik 

yang dianggap penting bagi individu (Nurudin. 2009:4). 

Maka, dalam penelitian ini dilihat berdasarkan agenda media pada surat 

kabar. Dimana berita-berita yang telah dikumpulkan dipilih, diurutkan dan 

disusun berdasarkan urutan kepentingannya. Kemudian berita-berita penting 
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tersebut diletakkan pada halaman depan surat kabar sebagai berita utama 

(headline). 

 

7. Definisi Konseptual dan Operasional 

7.1.Definisi Konseptual 

a. Berita 

Berita merupakan sebuah pemberitahuan mengenai 

terjadinya sebuah peristiwa yang diasampaikan oleh wartawan di 

media massa. Faktor peristiwa atau kejadian menjadi pemicu utama 

terjadinya sebuah berita (Husnun, 2009:9). Syarat utama dalam 

penulisan berita adalah harus obyektif tidak boleh memasukkan 

opini pribadi didalamnya dan juga harus berdasarkan fakta-fakta 

yang ada tanpa dibuat-buat. 

b. Halaman depan 

Halaman depan pada sebuah surat kabar merupakan 

halaman penting dimana berita-berita yang dianggap penting akan 

diletakkan, termasuk berita utama atau headline yang merupakan 

berita paling penting diantara berita-berita lainnya. 

c. Harian kompas dan jawa pos 

Harian kompas dan jawa pos merupakan surat kabar yang 

sudah dikenala oleh banyak pembaca. Koran kompas merupakan 

koran nasional sedangkan koran jawa pos merupakan koran 

regional yang telah menjadi favorit masyarakat. 
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d. Analisis Isi 

Menurut Bungin (2010:155), analisis isi adalah teknik 

penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru 

(replicable), dan sahih data dengan memerhatikan konteksnya. 

Dalam penelitian ini,  analisis isi lebih difokuskan pada berita yang 

menjadi berita utama di halaman depan. 

 

7.2.Definisi Operasional (kategorisasi) 

a. Kategorisasi 

Mengkategorisasikan berita-berita yang dianalisis berdasarkan 

tema berita, sasaran berita. Oleh karena itu peneliti membuat 

sendiri kategori-kategori tersebut, yaitu: 

 Kategori untuk tema berita 

1) Politik: berita yang mengandung tentang kegiatan dan 

kebijakan pemerintah, demontrasi, kegiatan positif maupun 

negatif dari partai politik ataupun anggota. 

2) Ekonomi: berita yang mengandung tentang kegiatan 

perekonomian umum, masalah kenaikan harga (tidak 

termasuk yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah), 

kegiatan perbankan, investasi. 

3) Kriminal: pembunuhan, penipuan, penculikan, pencurian, 

pemerkosaan, kekerasan, penangkapan pelaku kejahatan, 

perilaku kecurangan, korupsi. 
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4) Kecelakaan dan bencana: kecelakaan lalu lintas, kecelakaan 

kerja, dan seputar bencana alam 

5) Sosial masyarakat: berita yang mengandung tentang 

kehidupan masyarakat seperti kesehatan dan kegiatan 

masyarakat. 

 

 Kategori untuk sasaran berita. 

1) Pemerintah: jika isi berita tersebut menyinggung 

pemerintah dan ditujukan kepada pemerintah. 

2) Masyarakat: jika isi berita tersebut menyinggung 

masyarakat dan ditujukan kepada masyarakat. 

3) Kelompok: jika isi berita tersebut menyinggung suatu 

kelompok dan ditujukan kepada kelompok. 

4) Individu: jika isi berita tersebut menyinggung pada individu 

atau perorangan dan ditujukan kepada individu. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena 

jenis penelitian ini datanya menggunakan angka-angka. Kuantitaif adalah riset 

yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat 

digeneralisasikan (Kriyantono. 2010: 55). 
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2. Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Tujuannya 

untuk mendeskripsikan secara sistematis mengenai fakta-fakta berdasarkan berita-

berita utama yang diteliti oleh peneliti. Dan dasar penelitian ini menggunakan 

analisis isi. Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-

inferensi yang dapat ditiru dan sahih data dengan memerhatikan konteksnya.  

Tujuannya untuk memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan 

fakta dan panduan praktis pelaksanaannya (Krippendorff.1991: 15). 

 

3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang digunakan oleh peneliti adalah berita yang 

menjadi headline di halaman depan koran Kompas dan Jawa Pos edisi bulan April 

2012. Rung lingkup disini berfungsi untuk membatasi obyek penelitian yang akan 

diteliti. Terdapat 30 total sampel pada masing-masing harian di edisi bulan April, 

tetapi untuk harian kompas hanya terdapat 29 sampel. Untuk harian Kompas 

tanggal 6 April 2012 tidak terbit dikarenakan bertepatan dengan hari libur 

nasional. Maka peneliti menggunakan total sampling dengan menggunakan 

seluruh jumlah sampel yang ada. 

 

4. Unit Analisis 
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Unit analisisnya adalah paragraf yang mengandung sub tema dan 

sasaran berita berdasarkan kategori yang telah ada. Dimana kategori tersebut telah 

ditentukan sendiri oleh peneliti. 

5. Satuan Ukur 

Satuan ukur dalam penelitian ini adalah frekuensi kemunculan jumlah 

paragraf dari setiap berita yang berkaitan dengan sub tema dan sasaran berita. 

Sesuai dengan yang ada pada unit analisisnya. 

 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan  cara 

mengumpulkan halaman depan koran Kompas dan Jawa Pos edisi April 2012 

untuk menganalisis tema dan sasaran berita yang menjadi headline. Data yang 

dikumpulkan kemudian dimasukkan dalam lembar koding sesuai kategori yang 

telah ditentukan. Kemudian mengamati sasaran berita yang dituju. Setelah 

terkumpul dalam bentuk koding, berikutnya dilakukan perhitungan yaitu dengan 

cara data dikumpulkan dengan mengklasifikasikannya dalam kategori yang telah 

ditentukan oleh peneliti, data yang telah terkumpul diuraikan dengan lembar 

koding.  

Langkah pengumpulan data: 

a. Mengumpulkan kliping halaman depan, yaitu Kompas dan 

Jawa Pos edisi Bulan April 2012. 

b. Membaca dan mengamati artikel berita tersebut. 
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Data primer yang telah didapat selanjutnya dimasukkan dalam lembar 

koding. 

 

Contoh Lembar Koding 

Judul Paragraf Kategorisasi  

Tema Berita Sasaran Berita 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 

           

           

 

 

Keterangan kategori: 

a. Tema Berita 

1. Politik 

2. Ekonomi 

3. Kriminal 

4. Kecelakaan dan bencana 

5. Sosial masyarakat 

b. Sasaran Berita 

1. Pemerintah 

2. Masyarakat 
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3. Kelompok 

4. Individu 

 

 

7. Uji Validitas Data 

Kategorisasi dalam analisis isi merupakan instrumen pengumpul data. 

Fungsinya identik dengan kuesioner dalam survei. Supaya obyektif, maka 

kategorisasi haru dijaga reliabilitasnya. Terutama untuk kategori yang dibuat 

sendiri oleh peneliti sehingga belum memiliki standar yang telah teruji, maka 

perlu dilakukan uji realibilitas berdasarkan rumus Ole R. Holsty. 

   
  

     
 

Keterangan: 

CR  =  Coeficient Realibity 

M  = Jumlah pernyataan yang disetujui oleh pengkoding (hakim) 

dan           periset 

N1,N2  = Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding 

(hakim) dan          periset 

Selanjutnya untuk memperkuat hasil uji realibitas, digunakan rumus 

scott sebagai berikut: 

   
                                            

                        
  

Di mana: 

Pi adalah nilai keterandalan 
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Observed Agreement adalah persentase yang ditemukan dari 

pernyataan yang disetujui antar pengkode (yaitu nilai CR) 

Expected Agreement adalah persentase persetujuan yang diharapkan, 

yaitu proporsi dari jumlah pesan yang dikuadratkan (Kriyantono. 2010: 

238-239). 

  


