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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia, setelah kejatuhan rezim Orde Baru, masyarakat dan media 

mengalami berbagai perubahan penting khususnya kebebasan menyampaikan 

pendapat. Hal inilah, yang juga menjadi tonggak bangkitnya dunia pers di 

Indonesia untuk memberitakan suatu peristiwa kepada masyarakat. Layaknya 

jamur dimusim hujan, jumlah media cetak dan elektronik di Indonesia meningkat 

signifikan pasca tumbang orde baru.  

Demikian juga dengan publik pada masa itu hingga akhirnya sekarang 

bebas individidual atau kelompok masyarakat bebas mengemukakan ide, 

pendapat, atau kritikan tanpa takut kerna sanksi hukum dan di penjara, seperti 

pada masa Soeharto. Jika seseorang berani menentang kebijakan-kebijakan 

pemerinta maka sanksinya jelas, di penjara atau di hukum sedangkan bagi media, 

sanksi pembredelan atau dicabutnya surat ijin usaha penerbitan (SIUPP) 

merupakan sanksi yang sangat menekutkan pada saat itu. Pada masa Orde Baru, 

pemerintah juga membuat kebijakan yang melarang pembicaraan mengenai etnis 

dan berbagai perbedaan yang dapat menimbulkan konflik atau selisih pendapat 

diantara masyarakat yang bersal dari berbagai suku, daerah atau adat yang 

berbeda-beda. 

Dan ketika konflik ‘’lahir’’ secara serentak di seluruh plosok Indonesia, 

media tidak siap mengelola dan memberitakan peristiwa tersebut. Harus diakui 
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dengan latar belakang suku, adat, dan kebudayaan yang beraneka ragam, konflik 

sangat rentan hadir di Negara ini. Walaupun begitu, ada beberapa surat kabar yang 

memilih pemberitaan sec ara hati-hati namun ada juga surat kabar yang secara 

sadar atau tidak menjadi bagian dari konflik, membuat konflik menjadi panas( 

Eriyanto, 2004:149) . Di Sampit, 500 orang meninggal karena kerusuhan yang 

terjadi antarawarga Madura dan Dayak yang terjadi pada tanggal 18 Februari 

2001, kerusuhanini berawal ketika pada tanggal 15 Desember 2000, terjadi 

perkelahian di sebuahbar karaoke dimana dalam perkelahian itu seorang warga 

Dayak tewas ditikamoleh tiga orang Madura. Tidak terima dengan perlakuan 

tersebut, ratusan orang Dayak mendatangi tempat terjadinya peristiwa pada tengah 

malam tujuannya jelas adalah untuk membalas dendam namun ketiga orang 

Madura yang dicari telahkabur. Akhirnya warga Dayak yang kecewa membakar 

empat bar karaoke dansembilan rumah milik orang Madura sebagai pelampiasan 

kemarahan mereka.Setelah saat itu, munculnya isu dari mulut ke mulut yang 

menyatakan akan terjadikerusuhan di Sampit yang kemudian menjadi kenyataan 

pada 18 Ferbruari 2001(Eriyanto, 2004:5 -6). Di Nusa Tenggara Barat (NTB), 

peneliti melihat langsungbagaimana sebuah konflik sering terjadi hanya gara-gara 

hal sepele, sepertiperkelahian pada sebuah perhelatan perkawinan yang hanya 

dikarenakan salingsenggol atau menginjak kaki pada saat acara joget bebas untuk 

anak-anak muda(disana mengadakan resepsi pernikahan pada malam hari), 

perkelahian itu akanberlanjut terus, berhari-hari atau bahkan sampai satu bulan 

sampai pada akhirnyadisana khususnya bagian Dompu-Bima dilaranguntuk 

menggelar resepsipernikahan pada malam hari. Selain itu dalam semua acara 
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pertandingan olahragahampir selalu berakhir dengan kericuhan baku hantam yang 

menodai perlombaan tersebut. Pengekangan yang terlalu lama pada masa 

Soeharto membuat semuanyalepas kendali. Pers menjadi media yang biasa 

menyampaikan suatu peristiwasemaunya tanpa melihat nilai guna ataupun 

menghiraukan etika pers itu sendiri.Hadirnya aliran “yellow Journalism” adalah 

jurnalistik yang hanya berorientasipada pasar semata dan aliran jurnalistik “lher” 

atau pornografi merupakan buktinyata dari sebuah kebebasan yang disalah 

gunakan oleh media pada era pemerintahan Habibie setelah dicabutnya MENPEN 

No.01/per/Menpen/1984 tentang SIUPP dan semua hal yang berkaitan dengan 

SIUPP. Sedangkan pada eraGus Dur sampai Megawati, kebebasan diberikan 

sepenuhnya kepada pers, adapunpenilaian akhir di kembalikan atau diserahkan 

kepada masyarakat sebagai pembaca. Munculnya sistem pers tanggung jawab 

sosial dinyatakan sebagai salah satu langka h agar pers dapat kembali melihat sisi 

tanggung jawab nya ke publik ketika akan menyampaikan suatu peristiwa ke 

khalayak luas. Namun sepertinya perubahan sistem pers di Indonesia, mulai dari 

era Habibie sampai SBY saat sekarang, seakan tak mampu meredam konflik yang 

terus terjadi di masyarakat, hal ini di tambah lagi dengan sikap pers yang lebih 

cenderung memperlakukan konflik sebagai komoditas sosial dan bukan realitas 

sosial. Lihatlah bagaimana konflik yang terjadi di Aceh, yang walaupun saat 

sekarang sudah berkurang namun tidak menutup kemungkinan akan meletus lagi, 

atau bagaimana seorang DPRD harus merenggang nyawa ketika para demostran 

di Sumaterah Utara memaksa terbentuk nya Tapanuli sebagai Propinsi (Buser  

Siang, …./02/2009) atau mahasiswa yang terus melakukan aksi anarkis atau 
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kekerasan dengan dalih demo untuk memperbaiki nasib rakyat. 

Kenyataankenyataandiatas membuat peneliti sadar bahwa pers memiliki peranan 

yangsangat besar dalam meredam atau memicu suatu konflik menjadi semakin 

besar. 

Akan arti penting media massa, Denis McQuail (1987),  menjelaskan 

tentang beberapa asumsi pokok berikut: 

1. Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan 

lapangan kerja, barang, dan jasa serta menghidupkan industry lain yang 

terkait. Media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan dan 

norma-norma yang menghidupkan institusi tersebut dengan masyarakat sosial 

lainnya. Di pihak lain institusi media diatur oleh masyarakat. 

2. Media massa merupakan sumber kekuatan alat kontrol manajemen, dan 

inovasi dalam masyarakat yang dapat di dayagunakan sebagai pengganti 

kekuatan atau sumber daya lainnya. 

3. Media merupakan lokasi (norma) yang semakin berperan untuk menampilkan 

peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang bertaraf nasional 

maupun internasional.  

4. Media sering kali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan 

saja dalam pengertian pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam 

pengertian bentuk seni dan symbol, tetapi juga dalam pengertian 

pengembangan tata cara, mode, gaya hidup dan norma-norma. 

5. Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk 

memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat 
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dan kelompok secara kolektif. Media juga menyuguhkan nilai-nilai dan 

penilaian normative yang dibaurkan dengan berita dan hiburan. 

Posisi media sebagai jurnalistik yang berarti kegiatan media massa dalam 

mencari, mengumpulkan, mengolah dan menulis informasi tentang apapun yang 

ada di masyarakat. Hasil dari proses tersebut lalu di tuang kedalam suatu bentuk 

tulisan yang disebut berita. Jurnalistik media erat kaitannya dengan istilah pers 

dan komunikasi massa , terkadang istilah-istilahi ini bercampur baur sehingga 

menghasilkan makna yang idiom. Jurnalistik merupakan salah satu bentuk 

spesialisasi dari komunikasi massa, yaitu komunikasi yang dilakukan me lalui 

media massa ( baik cetak maupun elektronik). 

Salah satu syarat utama agar media dapat menjadi penengah dalam 

sebuahkonflik, ia (media) harus memperlakukan konflik sebagai realitas sosial 

dan melihat secara objektif suatu konflik. Namun pada kenyataannya, media 

bukanlah seperti yang digambarkan, memberitakan apa adanya (cermin realitas). 

Padadasarnya, pekerjaan media massa adalah mengkonstruksikan realitas. Isi 

media adalah hasil para pekerja mengkons truksikan berbagai realitas yang 

dipilihnya (Hamad,2001, dalam Sobur, 2006:166). Senada dengan Hamad, Sari 

Alam punmenyatakan bahwa secara umum berita sebagai sebuah produk kerja 

wartawan dipahami sebagai sebuah realita yang “direpresentasikan” secara utuh 

dan denganapa adanya, persis seperti realita yang terjadi (an sich ) di lapangan. 

Terkadang istilah fakta dijadikan pembenaran untuk menutupi sisi subjektivitas 

dari parapekerja media. Namun, pada kenyataannya ada hal yang mempengaruhi 

produksiberita sehingga sampai kepada pembacanya, hal tersebut adalah 
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subjektivitas wartawan, kebijakan wartawan atau redaksi, ruang tampilan, 

rubrikasi dan orientasi institusi media. (www.indohotnews.com). 

Radar Madura salah satu  media cetak, berupa Koran yang terbit setiap 

hari yang memaparkan tiap-tiap kejadian yang ada di empat kabupaten seperti : 

Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Berita yang disajikan terdiri dari 

berbagai segala aspek mulai ekonomi, sosial, politik dan budaya. Radar Madura 

merupakan Koran lokal yang hanya menyajikan berita -berita yang sedang terjadi 

di empat kabupaten. Walaupun lingkupnya kecil, keberadaan Koran ini cukup 

memberikan gambaran realitas yang ada di Madura secara umum. Respon 

masyarakat Ma dura akan Koran Radar Madura begitu besar di lihat dari oplah 

koran ini yang terbit setiap hari.  

Perkembangan dunia informasi bagi masyarakat Madura tidak hanya 

dalam wujud media cetak. Koran bukan satu-satunya media yang ada di Madura, 

sarana berkomunikasi secara elektronikpun ada, menjamurnya beberapa radio 

salah satu indikator masyarakat Madura mulai peduli dan butuh akan informasi, 

semisal progres yang signifikan di tunjukkan di kabupaten Sumenep, kabupaten 

yang terletak di paling timur pulau Madura ini memiliki Televisi lokal yang di 

beri nama Madura Chanel, berita yang disajikan sama halnya dengan Koran Radar 

Madura. 

Menurut Latief Wiyata (2002:9) dipandang dari pendekatan antropologis 

dengan studi etnografi masyarakat, ada relasi antara kekerasan dengan konstruksi 

budaya. Begitu pula apabila studi ini diterapkan bagi masyarakat Madura. Sebagai 

contoh, Istilah carok berkaitan dengan harga diri dan martabat atau kehormatan 
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manusia. Carok menjadi suatu system nilai sosiokultural dan kepribadian yang 

merupakan pranata harga diri dan martabat manusia.  

Maka dari itu, pemberitaan yang sering kali mengundang “emosi” bahkan 

menarik masyarakat Madura, yakni berkenaan dengan peristiwa carok. Dalam 

studi pemberitaan tentang carok, sebuah media pada umumnya akan menulis 

sebuah berita bila memiliki kriteria Big Name Big News, di Madura tidak berlaku 

pada orangnya , melainkan  Big-nya lebih kepada kejadiannya, kalau sudah 

menyangkut CAROK.  Secara gambaran umum,  carok adalah peristiwa 

perkelahian orang per orang atau perkelompok dengan menggunakan senjata 

tradisionak CELURIT  sampai mati, hal yang melatari kejadiaan ini beragam. 

Latief Wiyata(2002: 89-158) kasus-kasus carok dan motifnya meliputi gangguan 

terhadap istri meliputi cemburu membawa mati, cemburu dan persaingan bisnis, 

cemburu pada tetangga, mempertahankan martabat, merebut harta warisan dan 

balas dendam. 

Radar Madura adalah Koran yang memiliki integritas dan kredibilitas yang 

tinggi, hampir semua masyrakat Madura secara umum selalu menjadikan Koran 

ini seba gai representasi untuk menilai atau mengambil kesimpulan dalam setiap 

kejadian yang terjadi di Madura, berita sosial, ekonomi, politik mungkin hanya 

memiliki nilai yang biasa bagi masyrakat Madura, tapi tidak untuk berita  carok. 

Dituliskan secara komprehensif kasus carok pada radar Madura edisi 20 

juli 2006, carok massal yang berawal dari kasus tanah kas desa antara Kepala 

Desa Bujur Tengah Mursyidin dan mantan Kepala Desa Baidowi, saat itu sekitar 

pukul 08.15 wib, kepala desa dan istrinya didampingi beberapa orang hendak 
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mendatangi rumah mantan Kepala desa yang sebenarnya masih kerabat. Namun di 

tengah jalan, kubu tersebut dihadang sekelompok orang yang memihak mantan 

kepala Desa.kesalahpahaman pun terjadi sehingga pecahlah bentrok antar puluhan 

orang yang menggunakan senjata tajam, carok missal yang di picu sengketa tanah 

kas desa menyebabkan 7 orang tewas dan 9 luka -luka. 

Radar Madura akan jauh lebih hati-hati jika sudah menulis berita tentang 

kejadian yang satu ini, maklum carok memiliki nilai begitu maha l karna dianggap 

sebagai harga diri orang Madura yang syarat dengan kematian. Porsi pemberitaan 

yang tidak imbang atau keberpihakan kepada salah satu kejadiaan carok, tidak 

menutup kemungkinan akan menjadi polemik berkepanjangan antar pelaku carok , 

atau bahkan memperuncing konflik antar pihak yang bersangkutan. Hal yang 

relevan jika Koran ini berpegang pada prinsip Jurnalisme Perang Damai dalam 

setiap penulisannya bila menyangkut kas us tersebut.  

 

B. Rumusan masalah 

Berdasar latar belakang di atas, maka peneliti akan menarik permasalahan 

mengenai, bagaimana sikap Radar Madura dalam memberitakan peristiwa carok 

di masyarakat Madura?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian di atas dalah untuk mengetahui sikap Radar Madura 

dalam memberitakan peristiwa konflik. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat secara: 

1. Manfaat akademis 

Secara akademis penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan yang berkaitan dengan analisis isi, selain itu juga da pat menambah 

referensi yang  bisa di manfaatkan untuk penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat praktis 

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan 

pandangan bagi pemilik media ataupun jurnalis akan pentingnya penyajian 

berita secara lebih objektif ta npa di tunggangi oleh kepentingan lain dan 

mampu memberikan kontribusi yang konkrit.  

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Pengertian dan Fungsi Pers 

Secara etimologi, kata pers (belanda), press(inggris), press(prancis) berarti 

tekan atau cetak. Berasal dari bahasa latin pressare dan kata premare. 

Dalam UUD No.44\1999 tenteng pers didefinisikan sebagai berikut: 

Pers adalah lembaga sosial atau wahana komunikasi massa yang 

melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi, mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengilah dan menyampaikan informasi baik dalam 

bentuk tulisan, suara gambar, serta data dan grafik dalam bentuk lainnya 
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dengan menggunakan media cetak, media elektronika, dan segala jenis 

saluran yang tersedia (Totok Djuroto, 2000:153)  

 

Menurut paulus winarto pers adalah segala macam media penyebaran baik 

media cetak, audio(radio), audio visual(televisi) dan media on line(internet) itu 

sebabnya sering di sebut media massa karena berita yang di sampaikannya di 

tujukan kepada banyak orang (Paulus Winarto, 2003:2-3) 

Dalam perkembangannya, menurut Onong Uchjana Effendi, pers 

mempunyai dua pengertian: 

1. Pers dalam arti luas, meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media massa 

elektronika, radio siaran dan televisi siaran.  

2. Pers dalam arti sempit, hanya terbatas pada media cetak, yakni surat kabar, 

majalah, dan bulletin kantor berita (Onong Uchjana Effendi, 2003: 145). 

Ada empat fungsi dari pers, yakni: 

1. Fungsi menyampaikan informasi 

Menurut fungsi pers yang pertama dan utama, khalayak pembaca 

berlangganan atau membeli surat kabar karna memerlukan informasi 

mengenai berbagai hal dibumi, mengenai peristiwa yang terjadi, gagasan atau 

pikiran orang lain, apa yang dilakukan oleh orang lain, dan sebagainya.  

2. Fungsi mendidik  

Sebagai sarana pendidikan massa ( mass education), surat kabar dan 

majalah memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga 

khalayak pembaca bertambah pengetahuannya. Fungsi mendidik ini biasanya 
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secara implisit dalam bentuk artikel atau tajuk rencana. Kadang cerita 

bersambung atau cerita bergambar juga mengandung aspek pendidikan.  

3. Fungsi menghibur 

Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat oleh surat kabar dan 

majalah untuk mengimbangi berita-berita berat (hard news) dan artikel yang 

berbobot. Isi surat kabar dan majalah yang bersifat hiburan biasanya berbentuk 

cerpen, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, karikatur, tidak 

juga berita yang mengandung human interest dan kadang-kadang juga tajuk 

rencana. Meskipun pemuatan isi mengandung hiburan, itu semata -mata untuk 

melemaskan ketegangan pikiran  setelah para pembaca dihidangi berita dan 

artikel berat. 

4. Fungsi mempengaruhi 

fungsi ini menyebabkan pers memegang peranan penting dalam 

kehidupan masyarakat. Fungsi memepengaruhi dari surat kabar, secara 

implicit terdapat pada tajuk rencana dan artikel.  

Sementara pakar komunikasi massa Jalaudin Rakhmat sebagaimana 

dikutip oleh Paulus Winarto berpendapat:  

Media massa memang tidak dapat mempengaruhi orang untuk merubah 

sikap, tapi cukup berpengaruh terhadap apa yang dipikirkan orang (Paulus 

Winarto, 2003:34). 

E.2.  Surat Kabar, Fungsi, Ciri dan Macamnya 

Ada banyak definisi yang di berikan pada ahli mengenai surat kabar, yang 

pada pokoknya tidak terlalu jauh berbeda, dimana definisi yang diberikan satu 
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sama lain saling melengkapi. Sehingga tidak perlu seluruh definisikan disebutkan. 

Menurut, Ebsiklopedi Nasional indonesia Surat kabar adalah media komunikasi 

massa yang di tentukan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan 

tekhnologi pada masanya dalam menyajikan tulusan berupa berita, feature, 

pendapat, cerita rekaan(fiksi) dan bentuk tulisan lain (Jilid5,1990:432)  

Sementara  Totok Djur oto mendefinisikan surat kabar sebagai kumpulan 

berita, artikel, cerita, iklan dan sebagainya yang dicetak dalam lembaran kertas 

ukuran plano, terbit secara teratur, setiap hari atau seminngu sekali, (Totok 

Djuroto, 2000:11)  

Agar suatu penerbitan pers dapat disebut surat kabar maka harus memiliki 

cirri-ciri dari sebuah surat kabar, yaitu: 

1. Aktualisasi 

Berita yang ditulis dalam surat kabar selalu berita yang hangat, yaitu peristiea-

peristiwa yang baru saja terjadi. ulasan-ulasannya harus cukup menarik, foto-

foto dan gambar-gambar yang dimuat mengenai peristiwa atau kejadian yang 

baru sja berlangsung.  

2. Periodisitas 

Terbitnya suatu surat kabar diproduksi secara tetep, misalnya terbitan setiap 

hari atau seminngu sekali.  

3. Universalitas 

Isi surat kabar biasanya bermacam ragam tanpa mengurangi kebijakan dari 

pimpinanan dan redaksinya. 

 



13 
 

4. Publisitas  

Surat kabar harus disebarluaskan kepada semua lapisan masyarakat yang 

membaca atau berlangsung dari berbagai golongan. Misalnya pedagang, 

mahasiswa dan lain sebagainya(Sunarjo, 1995. 312-313)  

Berdasarkan orientasinya penerbitannya surat kabar dibedakan menjadi 4 

macam: 

1. News paper  

Dalam arti kata sebenarnya, artinya surat kabar yang mulai berisi berita-berita 

(dalam arti yang luas), tanpa menyiarkan views sendiri, tanpa tajuk rencana 

atau karangan-karanagan redaksionil yang berisi pendapat. Surat kabar 

semacam itu sering terdapat dinegara dimana dilakukan sensor. Sekalipun 

demikian surat kabar semacam itu juga menjalankan politik jurnalistik. Tetapi 

politik yang ‘’Safe”. 

2. Surat kabar bebas (Independent) 

Yaitu surat kabar yang bukan surat kabar partai politik atau surat kabar 

pemerintah. Surat kabar demikian dikatakan menjalankan politik pribadi, 

selaras dengan keyakinan politik atau kepentingan pribadi, dan terutama 

terdapat dinegeri-negeri dengan system politik dan ekonomi liberal, dimana 

pers terutama merupakan ‘’fenomene ekonomi’’. Surat –surat kabar yang 

bebas  terbit dinegeri-negeri dengan system itu. Pada umumnya dapat 

menunjukkan kepribadian yang tetap tetapi yang belum kuat sering berubah 

haluan, terutama didorong oleh factor ekonomis.  
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3. Surat kabar partai  

Yaitu surat kabar yang terang-terangan menanamkan diri organ suatu partai 

politik atau tidak sekalipun tidak tegas menyatakan demikian, tegas 

menempuh politik suatu partai dan selalu menyokong partai tersebut.  

4. Surat kabar pemerintah 

Yaitu surat kabar yang terang-terangan merupakan organ pemerintah atau 

suatu badan pemerintah. Sudah terang bahwa haluan politik yang ditempuh 

oleh surat kabar demikian adalah haluan politik pemerintah( Riyati Irawan, 

1981 : 54-55) 

Berdasarkan tiras atau oplah surat kabar dibedakan menjadi tiga macam, 

yaitu: 

1. Harian yang kecil oplahnya atau small daily 

Biasanya oplahya berkisar antara 7500-1500 eksemplar, bahkan sampai 2500 

eksemplar, isinya sama dengan surat kabar harian. Biasanya para pemasang 

iklan melihat dulu jumlah peredaran surat kabar tersebut.  

2. Surat kabar yang menengah oplahnya atau sub metropolitan 

Biasanya surat kabar ini terbit dimetropolitan, eksemplarnya sekitar 2500-

100.000 dan pengaruhnya dapat dilihat sampai diluar kota. 

3. Surat kabar yang oplahnya besar atau metropolitan pers 

Terbitnya diatas 100.000 eksemplar (Riyati I rawan,1981 : 56).  
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E.3.   Peran Media Massa 

Konsep yang memendang media massa sebagai instituisi yang berbeda di 

‘’antara’’ kita dengan orang lain, dan segala sesuatunya yang ada dalam ruang dan 

waktu, merupakan suatu metafora yang mengundang hadirnya penggunaan 

metafora lainnya untuk menggambarkan peran yang dimainkan oleh media massa 

dan konsekuensi yang mungkin ada dalam peran tersebut.  

Media massa memiliki peran mediasi (penengah/penghubung) antara 

realitas sosial yang objektif dan pengalaman pribadi. Peran mediasi ini ada 

hubungannya dengan salah satu arti konotatif kata ‘’media massa’’ itu sendiri. 

Media massa berperan sebagai penengah dan penghubung dalam pengertian 

bahwa: media massa seringkali berada diantara kita (sebagai penerima) dengan 

bagian pengalaman lain yang berada di luar persepsi dan kontak langsung kita; 

media massa dapat saja berada diantara kita dengan institusi lainnya yang ada 

kaitannya dengan kegiatan kita –  hukum, industri, pemerintahan, dan lain-lainnya; 

media massa dapat menyediakan saluran penghubung pelbagi institusi yang 

berbeda; media juga menyalurkan pihak lain untuk menghubungi kita, dan 

menyalurkan kita untuk menghubungi pihak lain; media massa seringkali 

menyediakan bahan bagi kita untuk membentuk persepsi kita terhadap kelompok 

dan organissasi lain, serta peristiwa tertentu.  Melalui pengalaman langsung kita 

hanya mampu memperoleh sedikit pengetahuan, bahkan pengetahuan kita tentang 

masyarakat sendiri pun kebanyakan bersumber dari media. 

Mediasi, sebagaimana yang dimaksud di atas, dapat berlangsung dalam 

pelbagai bentuk, tergantung pada tingkat dan bentuk kegiatan, tujuan, 
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interaktivitas, dan efektifitas. Mediasi mengandung banyak manifestasi kegiatan, 

mulai dari hubungan langsung antara satu dengan lainnya melalui negoisasi, 

samapai dengan pengendalian oleh seseorang terhadap yang lainnya. Variasi 

manifestasi kegiatan tersebut dapat dipahami dengan memperhatikan citra 

komunikasi berikut ini yang menunjukkan berbagai aspek cara media 

menghubungkan kita dengan ‘’realitas’’. (Denise Mc Quail, 1989:53).  

Proses konstruksi realitas oleh media pada prinsipnya merupakan upaya 

‘’menceritakan” (konseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan, termasuk masalah 

konflik. Karena pekerjaan media massa adalah ‘’menceritakan’’ rangkaian 

peristiwa, maka seluruh isi media merupakan realitas yang telah mengalami 

proses konstruksi kemba li. Pembuatan berita media massa pada dasarnya adalah 

penyusunan atau proses konstruksi kumpulan realitas -realitas sehingga 

menimbulkan wacana yang bermakna. Secara metaforik Denise Mc Quail, 

menunjukkan enam kemungkinan yang bias dilakukan oleh media tatkala 

mengajukan realitas: 

1. Sebagai jendela ( a window). Media membuka cakrawala dan menyajikan 

realitas dalam berita yang apa adanya. 

2. Sebagai cermin ( a mirror). Media merupakan pantulan dari berbagai 

peristiwa ( realitas). 

3. Sebagai filter atau penjaga gawang ( a filter or gatekeeper). Media menyeleksi 

realitas sebelum disajikan pada khalayak , realitas disajikan tidak utuh lagi. 

4. Sebagai penunjuk arah, pembimbing atau penerjemah ( a signpost, guide or 

interpreter). Media mengkonstruksi realitas sesuai dengan kebutuhan khalyak.  
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5. Sebagai forum atau kesepakatan bersama ( a forum or platform). Media 

menjadikan realitas sebagai bahan diskusi, untuk sampai pada tingkat realitas 

inter-subyektif, realitas diangkat menjadi bahan perdebatan.  

6. Sebagai tabir atau penghalang ( a screen or barrier). Media memisahkan 

khalayak dari realitas sebenarnya.  

Meskipun beberapa citra di atas lahir dari analisis eksternal terhadap 

kegiatan media, namun kebanyakan citra itu juga berasal dari definisi diri pihak 

media itu sendiri. Pihak media sering menilai dirinya sebagai refleksi masyarakat, 

yang menampilkan gambaran masyarakat yang secara lebih jelas dan 

memungkinkan unsur -unsur  dalam masyarakat mengekspresikan dirinya ke 

segenap anggota masyarakat. Media juga menerima sejumlah tanggung jawab 

untuk ikut aktif melibatkan diri dalam interaksi sosial dan kadang kala 

menunjukkan arah atau memimpin, serta berperan-serta dalam menciptakan 

hubungan dan integritas. Konsep media sebagai penyaring, telah diakui 

masyarakat, karena media seringkali melakukan seleksi dan penafsiran terhadap 

suatu masalah yang membingungkan.  

E.4.   Pers dan Jurnalisme Damai  

Jurnalisme damai (peace journalism) berusaha meminimalkan celah antara 

pihak yang berlawanan dengan tidak mengulangi ‘’fakta’’ yang memperparah 

konflik. Karena itu, pertanyaan mendasar yang diajukan jurnalis damai sebelum 

menyusun cerita adalah:  ‘’ apa yang dapat saya lakukan dengan intervensi saya 

untuk meningkatkan prospek menuju damai?’’ 
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Dalam arti kata, jurnalisme damai adalah cara membingkai berita yang 

lebih luas, seimbang, dan akurat, menggambarkan dibalik analisa dan transformasi 

konflik. Pendekatan jurnalisme damai memberikan peta baru untuk menelusuri 

hubungan antara jurnalis, narasumber, dan cerita yang ia liput dan konsekuensi 

liputan – etika intervensi jurnalistik. 

Jurnalisme damai membuka literasi non-kekerasan dan kreativitas yang 

diaplikasikan pada kerja praktis pelaporan yang dilakukan setiap hari.  

Selanjutnya jurnalisme damai mendapat sambutan paling besar bagi 

jurnalis yang bekerja pada situasi di mana tidak mungkin untuk tidak memikirkan 

tanggung jawab mereka mengenai konsekuensi pelaporan mereka. 

Menurut Prof John Galtung, dalam (Iswandi Syahputra, 2006 :90-91) ada 

hal-hal yang di perjuangkan dalam jurnalisme damai antara lain: 

1. Hindari menggambarkan konflik sebagai dua pihak yang merebutkan satu 

tujuan. Hasil yang mungkin adalah salah satu menang dan yang lainnya kalah. 

Sebaliknya jurnalis damai akan memecah kedua pihak menjadi beberapa 

kelompok kecil, mengejsr beberapa tujuan, membuka selang hasil yang lebih 

kreatif dan potensial.  

2. Hindari menerima perbedaan antara diri sendiri dan orang lain. Hal ini dapat 

digunakan untuk membangun rasa bahwa pihak lain merupakan ancamanatau 

memiliki sikap yang diluar batas: keduanya merupakan justifikasi untuk 

kekerasan. Sebaliknya cari ‘’orang lain’’ dalam ‘’diri sendiri’’ dan 

sebaliknya. Jika suatu pihak menampilkan dirinya sebagai ‘’tokoh baik’’, 

ajukan pertanyaan mengenai sejauh mana perbedaan sifat mereka sehingga 
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dapat menggambarkan ‘’ tokoh jahat’’, bukankah itu mempermalukan 

mereka.  

3. Hindari memperlakukan konflik sebagai sesuatu yang hanya terjadi di tempat 

dan waktu di mana kekerasan terjadi. sebaliknya coba untuk menelusuri 

hubungan dan konsekuensi bagi orang di tempat lain pada saat itu dan di 

masa depan. 

Konflik secara umum bersifat luas dan beragam latar belakangnya, konflik 

yang melahirkan ketegangan sosial yang ditandai oleh meluasnya konflik pada 

sesuatu diperebutkan oleh pihak yang bertikai. Sehingga perebutan tersebut 

mengeras pada suatu pertikaian bersenjata atau menggunakan kekerasa n sebagai 

alat untuk menyelesaikan konflik. Di tengah situasi perebutan dengan 

menggunakan kekerasan tersebutlah, seorang jurnalis dalam melaporkan 

kegiatannya baik itu berupa tulisan maupun video harus bisa berperan sebagai 

agen rekonsiliasi terhadap dua kubu yang bertikai.  

Media ibarat dua sisi mata uang, di satu sisi membawa perubahan kearah 

yang baik dan di satu sisi kearah perubahan konflik. Di dalam jurnalisme damai,  

secara umum bagaimana suatu berita yang syarat dengan munculnya konflik-

konflik baru walaupun berita tersebut sudah memenuhi kaidah dalam syarat 

penyiaran suatu berita. Jurnalisme Damai memilik i Etika dalam peliputan konflik: 

1. Menghormati kebenaran, walaupun papun konsekuensi bagi dirinya, karena 

hak public untuk mendapat kebenaran.  

2. Melaporkan berdasarkan fakta yang ia ketahui, tidak mengurangi informasi 

penting atau mengubah teks atau dokumen.  
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3. Hindari adjektif negative seperti: “brutal’’, ‘’licik’’, atau ‘’barbar’’ 

4. Hindari label negative seperti: ‘’teroris’’, ’’ pemberontak’’, atau 

‘’pengkhianat’’ 

5. Hindari label yang menggambarkan seseorang sebagai korban seperti ‘’tak 

berdaya’’, putus asa’’, atau ‘’korban’’.    

 

 E.5.  Teori Resolusi Konflik 

Dalam prakteknya, resolusi konflik  adalah proses untuk menyelesaikan 

bersama-sama isu yang menjadi perbedaan. Semangat dari resolusi konflik adalah 

win-win solution (sama-sama menang antar dua kelompok yang bertikai), bukan 

win-lost solution (ada kelompok yang menang dan kalah) atau lost-win solution 

(ada kelompok yang kalah dan menang) dan lost-lost solution ( dua kelompok 

yang bertikai sama-sama kalah, tidak ada yang menang). 

 Menurut Iswandi Syahputra (2006:36-43), ada beberapa cara pendekatan 

menuju resolusi konflik. Ini merupakan cara yang dapat ditempuh atau terjadi saat 

konflik tengah berlangsung. Dapat saja satu cara menjadi solusi konflik, atau 

bahkan dua atau lebih cara sekaligus berlangsung menyelesaikan konflik. 

Pendekatan yang lebih realistis pada resolusi konflik, meliputi : 

1. Negosiasi langsung 

 Negosiasi biasanya diawali dengan berbagai tahapan dan penjajakan. 

Penjajakan dilakukan untuk menemukan titik singgung dari hal yang menjadi 

sumber konflik dan biasanya akan disertai dengan tawar menawar 

kepentingan. Keahlian berdiplomasi yang terpercaya dan meyakinkan, 
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menjadi kunci dari berhasil tidaknya pendekatan ini. Selain itu, rasa untuk 

dapat memberikan kepercayaan bahwa setiap pihak berjanji tidak akan 

mengingkari kesepakatan bersama yang telah dinegosiasikan sebelumnya 

menjadi sangat penting.  

2. Mediasi   

 Konflik diselesaikan melalui suatu negosiasi dengan mengundang pihak 

ketiga yang tidak berhubungan langsung dengan pihak yang bertikai, pihak 

ketiga  memiliki peran sebagai mediator bagi penyelesaian konflik mereka. 

Mediator berfungsi hanya memfasilitasi kedua kelompok yang tengah 

bertikai diatas meja perundingan. Mediator tidak memiliki otoritas untuk 

memutuskan resolusi konflik, keputusan apapun yang diambil tetap menjadi 

wewenang dua kelompok yang bertikai. Kehadiran mediator konflik 

merupakan pilihan yang paling lunak bagi penyelesaian konflik yang ingin 

melibatkan pihak ketiga, kehadiran pihak ketiga seharusnya tidak perlu 

dicemaskan selama tetap dalam koridor diplomasi dan negosiasi. 

3. Arbitrase  

 Pihak ketiga tidak hanya membantu tetapi menentukan nasib dari orang yang 

berkonflik. Arbitrase sebagai pihak ketiga memiliki otoritas lebih dibanding 

mediator, sebab arbitrase memiliki kewenangan untuk memutuskan resolusi 

konflik yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang berkonflik. Mediasi 

berbeda dengan arbitrase, bila mediasi resolusi konfliknya tidak mengikat 

dan dapat saja berbentuk opsi atau pilihan, sedangkan arbitrase keputusannya 

bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh yang bertikai.  
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4. keputusan Judical 

 Pihak yang berkonflik menyerahkan resolusi konflik pada putusan hukum 

atau mahkamah. Pola ini juga pernah dialami oleh pemerintahan Indonesia 

dan Malaysia dalam memperebutkan pulau Sipadan dan Ligitan. Pada saat 

itu, kedua negara membawa perselisihan tersebut pada mahkamah konstitusi 

di Belanda. Setelah memeriksa berkas dan bukti yang diajukan kedua negara, 

akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan kedua pulau tersebut masuk 

dalam kedaulatan Malaysia.  

5. Non Rekonsiliasi 

 Tidak ada rekonsiliasi, masing-masing pihak yang berkonflik menyerahkan 

akhir konflik pada sejarah. Konflik menjadi abadi, sebab itu merupakan 

pilihan sadar mereka untuk menyelesaikan konflik melalui konflik. 

 

E.6.  Carok dalam Perspektif Kekerasan dan Harga Diri Masyrakat 

Madura 

Semua kasus carok diawali oleh konflik, meskipun konflik tersebut di latar 

belakangi oleh permasalahan berbeda ( gangguan terhadap istri, merebut harta 

warisan, balas dendam, dan bahasa kiasan dalam bahasa madura). Sebaliknya 

terjadinya carok karna rasa malo (malu), muncul sebagai akibat dari perlakuan 

orang lain yang mengingkari atau tidak mengakui kapasitas dirinya sehingga yang 

bersangkutan merasa menjadi tada’ajina (tidak punya harga diri). Orang madura 

yang diperlakukan seperti itu sama artinya dengan dilecehkan harga dirinya 
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kemudian mereka akan selalu melakukan tindakan perlawanan sebagai upaya 

untuk memulihkan harga diri yang dilecehkan itu. Tindakan perlawanan tersebut 

cenderung sangat keras (dalam bentuk ekstrem pembunuhan). Suatu ungkapan 

yang berbunyi ango’an poteya tolang etembang poteya mata  (lebih baik mati dari 

pada harus menanggung rasa malo) member indikasi sangat kuat tentang hal itu.  

Carok adalah suatu tindakan atau upaya pembunuhan adakalnya 

penganiyayaan berat menggunakan senjata tajam pada umumnya celurit yang 

dilakukan oleh orang laki-laki terhadap laki-laki lain yang dianggap telah 

melakukan pelecehan terhadap harga diri baik secara individu, sebagai suami 

maupun secara kolektif yang mencakup keluarga atau kerabat terutama berkaitan 

dengan masalah kehormatan istri sehingga membuat malu ( Latief Wiyata,  2002 : 

184).  

Dengan mengacu pada salah satu contoh kasus carok tersebut, pelecehan 

harga diri sama artinya dengan pelecehan terhadap kapasitas diri. Padahal 

kapasitas diri seseorang secara sosial tidak dapat dipisahkan dengan peran dan 

statusnya dalam struktur sosial. Peran dan status sosial ini dalam prakteknya tidak 

cukup hanya disadari oleh individu yang bersangkutan melainkan harus mendapat 

pengakuan dari orang atau lingkungan sosialnya. Bahkan pada setiap bentuk relasi 

sosial antar orang yang satu dengan yang lainnya harus saling menghargai peran 

dan status sosial masing-masing.  

Tetapi ada kalanya hal ini tidak dipatuhi, bagi orang Madura tindakan 

tidak menghargai dan tidak mengakui ata u mengingkari peran dan status sosial 

sama artinya dengan memperlakukan dirinya sebagai orang yang tada’ajina (tidak 
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punya harga diri) dan pada gilirannya menimbulkan rasa malu, yang menjadi 

indikator terjadinya carok.  

Carok memang sebuah konflik kekerasan dan ini sangat relevan adanya 

imbauan dari pihak kepolisian , menurut sumber  dari kepolisian Wilayah Madura 

di Pamekasan dalam ( Latief Wiyata, 2002 : 207 ) pihak kepolisian pernah 

mengeluarkan imbauan kepada semua pelaku carok. Isi imbauan pada intinya agar 

carok dihentikan sebab pihak kepolisian menilai pada saat itu carok dimana -mana 

dan hampir setiap hari, baik pagi, siang, sore dan malam. Melalui imbauan ini 

pihak kepolisian megharapkan agar kesadaran hokum masyarakat Madura 

meningkat dan diingatkan bahwa perbuatan carok perbuatan melanggar hukum 

yang merugikan semua pihak baik yang kalah maupun menang.  Realtanya carok 

memang tidak berkaitan dengan dengan tinggi rendahnya kesadaran hokum 

masyarakat, juga tidak berkaitan dengan otoritas hukum formal, oleh karenanya 

pelaku carok tidak akan terpengaruh oleh tindakan hukum. Dengan kata lain, 

carok tetap saja akan terjadi setiap saat, setiap kali terjadi tindakan pelecehan 

terhadap harga diri. 

 

E.7. Kekuasaan Media Dalam Mengkonstruksi Realitas  

Media memiliki kekuasaan yang sangat besar. Media mengkonstruksi 

realitas dalam teks berita berdasarkan pemahaman yang memuat nilai-nilai 

kepentingan dan keberpihakan. Sedangkan masyarakat sebagai konsumen dari 

media, secara tidak langsung, secara sadar maupun tidak sadar telah terperangkap 

oleh pola konstruksi media. Mereka melihat realitas sebagaimana realitas yang 
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dipahami oleh media. Sehingga, media ini sangat berperan penting untuk 

menggiring opini masyarakat melalui pemberitaannya. 

Konsep mengenai konstruksi pertama kali diperkenalkan oleh Peter L. 

Berger, seorang interpretatif. Peter L. Berger bersama -sama dengan Thomas 

Luckman mengatakan setiap realitas sosial dibentuk dan dikonstruksi oleh 

manusia. Mereka menyebutkan proses terciptanya konstruksi realitas sosial 

melalui adanya tiga tahap, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. 

Secara singkat, penjelasannya adalah sebagai berikut : 

1. Eksternalisasi ialah proses penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural 

sebagai produk manusia. Dimulai dari interaksi antara pesan iklan dengan 

individu pemirsa melalui tayangan televisi. Tahap pertama ini merupakan 

bagian yang penting dan masyarakatnya. Yang dimaksud dalam proses ini 

ialah ketika suatu produk sosial telah menjadi sebuah bagian penting dalam 

masyarakat yang setiap saat dibutuhkan oleh individu, maka produk sosial itu 

menjadi bagian penting dalam kehidupan seseorang untuk melihat dunia luar. 

2. Objektivitas ialah dengan tahap dimana interaksi sosial yang terjadi dalam 

dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses 

institusionalisasi. Pada tahap ini, sebuah produk sosial berada proses 

institusionalisasi, sedangkan individu memanifestasikan diri dalam produk-

produk kegiatan manusia yang tersedia, baik bagi produsen-produsennya 

maupun ba gi orang lain sebagai unsur dari dunia bersama. Objektivasi ini 

bertahan lama sampai melampaui batas tatap muka dimana mereka bisa 

dipahami secara langsung. Dengan demikian, individu melakukan objektivasi 
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terhadap produk sosial, baik penciptanya maupun individu lain. Kondisi ini 

berlangsung tanpa harus mereka langsung bertemu. Artinya, proses ini bisa 

terjadi melalui diskursus opini masyarakat tentang produk sosial, dan tanpa 

harus terjadi tatap muka antar individu dan pencipta produk sosial. 

3. Internalisasi ialah proses dimana individu mengindentifikasikan dirinya 

dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi 

anggotanya. Terdapat dua pemahaman dasar dari proses internalisasi secara 

umum; pertama, bagi pemahaman mengenai ‘sesama saya’ yaitu pemahaman 

mengenai individu dan orang lain; kedua, pemahaman mengenai dunia sebagai 

sesuatu yang memaknai dari kenyataan sosial.  

Realitas menurut berger tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu 

yang diturunkan oleh tuhan,  tetapi dibentuk dan dikonstruksi. Dengan 

pemahaman ini realitas berwujud ganda/plural. Setiap orang mempunyai 

konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas, berdasrkan pengalaman, 

preferensi, pendidikan dan lingkungan sosial, yang dimiliki masing-masing 

individu. Lebih lanjut gagasan berger mengenai konteks berita harus dipandang 

sebagai konstruksi atas realitas. Karenanya sangat potensial terjadi peristiwa yang 

sama dkonstruksi secara berbeda. Setiap wartawan mempunyai pandangan dan 

konsep yang berbeda atas suatu peristiwa, hal ini dapat dilihat bagaimana 

wartawan mengkonstruksi peristiwa dalam pemberitaannya. (http://indiwan. 

blogspot.com/2008/08/ konstruksi-realitas-sosial.html) 

Dalam pandangan konstruksionis, berita bersifat subyektif. Artinya adalah 

bahwa opini tidak bisa dihilangkan karena ketika meliput, wartawan melihat 
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perspektif dan pertimbangan subyektif. Pemaknaan seseorang atas suatu realitas 

bisa jadi beberapa dengan orang lain, yang tentunya menghasilkan ‘’realitas’’ 

yang berbeda pula. Karenanya ukuran yang baku dan standar tidak bisa 

dipakai.(Eriyanto,2005:27).  

Dalam pandangan positivis, wartawan dilihat sebagai seorang pelapor 

(observer) yang hanya bertugas memberitakan apa adanya berdasarkan fakta yang 

ada dilapangan. Realitas yang diberitakan oleh wartawan sama dengan realitas 

sesungguhnya. Jadi, harus bersifat obyektif tanpa adanya opini wartawan. 

Sebaliknya, dalam pandangan konstruksionis melihat wartawan sebagai agen atau 

aktor pembentuk realitas. Jadi, wartawan dianggap tidak hanya sekedar 

mengambil berita saja, namun seharusnya membentuk, mengolah kemudian 

mengkonstruksi fakta yang ada kedalam berita. Karena pada kenyataannya, tidak 

ada realitas yang bersifat obyektif. Realitas dibentuk dan diproduksi tergantung 

pada bagaimana proses konstruksi berlangsung.  

Berita bukanlah pencerminan dari realitas, melainkan representasi dari 

realitas yang hadir setelah melalui konstruksi dan pemahaman wartawan atas 

fakta. (Eriyanto,2005:30)  

 

E.8. Konsep Dasar Pemberitaan 

Dalam dunia jurnalistik, berita merupakan produk utama yang disajikan 

kepada pembacanya. Sedangkan dalam penyajiannya, berita dibuat harus 

memenuhi dua syarat yaitu, yaitu (i) faktanya tidak boleh diputar sedemikian rupa 

sehingga kebenaran tinggal sebagian saja. (ii) berita harus menceritakan segala 
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aspek secara lengkap. Dalam menulis berita, dikenal semboyan ‘’satu masalah 

dalam satu berita’’. Artinya suatu berita harus dikupas dari satu masalah saja 

(monofacta) dan bukan banyak masalah (multifacta) karena akan menimbulkan 

kesukaran penafsiran, yang menyebabkan berita menjadi tidak sempurna(Djuroto, 

2004: 47-48). 

Dalam hal ini, tentunya objektivitas harus selalu dijaga dalam  setiap 

pemberitaan. Dalam artian hanya menyiarkan berita apa adanya. Jika materi berita 

tersebut berasal dari dua pihak yang berlawanan, maka harus dijaga keseimbangan 

informasi dari kedua belah pihak yang berlawanan tersebut. hal inilah yang 

dimaksudkan mengapa pemberitaan disurat kabar selalu dituntut untuk 

mengungkapkan kebenaran secara fairness,yaitu salah satu syarat objektivitas 

yang biasa dikenal dengan istilah pemberitaan cover both side. 

Bagi robert Scheer dari Los Angels Times , pertanyaan yang lebih penting 

adalah bukan apakah anda bisa netral tetapi bagaimana anda mengerjakan 

pekerjaan anda dengan cara yang adil dan jujur. Dalam hal ini, surat kabar 

Washington Post mempunyai standar mengenai sikap adil, yaitu: 

1. berita itun tidak adil bila mengabaikan fakta yang penting. Jadi adil dan 

lengkap.  

2. berita itu adil bila dimasukkan informasi yang relevan. Jadi adil adalah 

relevansi. 

3. berita itu adil bila secara sadar maupun tidak membimbing pembaca ke 

arah yang salah atau menipu. Jadi adalah jujur. 
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4. berita itu tidak adil bila wartawan menyembunyikan prasangka atau 

emosinya dibalik kata-kata halus yang merendahkan. Jadi adil menuntut 

keterusterangan. (Ishwara, 2004 : 46) 

E.8.1. Sumber Berita 

Detak jantung dari jurnalisme terletak pada sumber berita. Karena salah 

satu faktor penting yang berpengaruh dalam pemberitaan adalah penggunaan 

sumber berita, di mana penggunaan sumber berita dalam suatu peristiwa juga akan 

membawa pengaruh dalam kecenderungan pemberitaan.  

Eugene J. Webb dan Jerry R. Salancik dalam Ishwara, (2005: 67) 

mengemukakan beberapa petunjuk yang digunakan dalam mengumpulkan 

informasi sebagai sumber berita, diantaranya yaitu: 

1. Observasi langsung dan tidak langsung dari situasi berita.  

2. Proses wawancara  

3. Pencarian atau penelitian bahan-bahan melalui dokumen publik. 

4. Partisipasi dalam peristiwa. 

E.8.2. Nilai Berita (Layak Berita)  

Nilai berita adalah seperangkat kriteria untuk menilai apakah sebuah 

kejadian cukup penting untuk diliput. Seorang wartawan dalam menuliskan berita 

harus mengetahui 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.  

Seperti yang di ungkapkan Djuraid (2006:15) bahwa unsur berita menjadi 

sangat penting untuk diketahui sebelum menulis karena akan menjadi panduan 
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bagi seorang wartawan untuk memutuskan suatu kejadian, informasi atau keadaan 

itu layak diberitakan atau tidak. 

Hikmat dan Purnama Kusumaningrat (2005:58) menuliskan bahwa 

wacana mengenai nilai berita \unsur layak berita diawali oleh Christian Weise 

pada tahun 1976. Saat itu pandangan mengenai nilai berita masih seputar 

pemilihan berita yang benar dan yang palsu. Diikuti Daniel Hartnack pada tahun 

1688 dalam tulisannya Erachten von Einrichtung der alten teutschen und neuen 

europaischen Historien  yang menekankan pentingnya unsur peristiwa. Maraknya 

pembicaraan akan nilai berita pada saat itu membuat Tobisa Peucer pada tahun 

1960 menentukan nilai layak berita antara lain: 

1. Tanda-tanda tidak lazim 

2. Berbagai jenis keadaan 

3. Masalah-masalah gereja \keagamaan 

Seiring dengan berjalannya waktu, kriteria tentang bilai berita semakin 

disederhanakan menjadi satu kesatuan yang memiliki makna luas. Seperti unsur 

Human Interest yang didalamnya mencakup surprise, konflik dan sebagainya 

serta keterkenalan (prominence) yang didalamnya mencakup keterkenalan akan 

peristiwa, situasi, tempat dan tanggal.  

Nilai berita merupakan acuan yang dapat digunakan oleh para jurnalis 

unruk memutuskan fakta yang pantas dijadikan berita dan memilih mana yang 

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

Sebuah peristiwa layak dihadirkan melalui halaman media massa jika memenuhi 

unsur nilai berita. Tidak semua laporan tentang kejadian pantas dilaporkan ke pada 
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khalayak. Peristiwa rutin melibatkan orang-orang biasa tentu tidak memenuhi 

nilai berita. 

Lalu, apa kriteria peristiwa yang patut dilaporkan kepada khalayak? 

Kriterianya hanya satu, yaitu peristiwa yang memiliki nilai berita. Nilai berita itu 

sendiri, menurut Walter Lippman, seorang wartawan Amerika menyebutkan 

bahwa suatu berita  memiliki nilai layak berita jika didalamnya ada unsur 

kejelasan (clarity) tentang kejadiannya, ada unsur kejutannya (surprise), ada unsur 

kedekatannya(proximity) secara geografis, serta ada dampak (impact) dan konflik 

personalnya (Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, 2005:60). 

Sedangkan menurut Siregar dkk (1988: 27-28), hal yang menjadikan suatu 

kejadian atau peristiwa sebagai layak berita adalah adanya unsur penting dan 

menarik dalam kejadian tersebut. inilah yang menentukan bahwa kejadian itu akan 

ditulis sebagai berita jurnalistik. 

Secara umum, kejadian yang dianggap mempunyai nilai berita atau layak 

berita adalah yang mengandung satu atau beberapa unsur sebagai berikut ini: 

1. significance (penting), yaitu kejadian yang berkemungkinan 

mempengaruhi kehidupan orang banyak atau kejadian yang mempunyai akibat 

terhadap kehidupan pembaca.  

2. magnitude (besar), yaitu kejadian yang menyangkut angka-angka yang 

berarti bagi kehidupan orang banyak atau kejadian yang berakibat yang bisa 

dijumlahkan dalam angka yang menarik buat pembaca.  

3. timeliness (waktu), yaitu kejadian yang menyangkut hal-hal yang baru 

terjadi, atau baru dikemukakan. 
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4. proximity  (kedekatan), yaitu kejadian yang dekat bagi pembaca. 

Kedekatan ini bisa bersifat geografis maupun emosional. 

5. Prominence (tenar), yaitu menyangkut hal-hal yang terkenal atau sangat 

dikenal oleh pembaca, seperti orang, benda, atau tempat. 

6. Human interest (manusiawi), yaitu kejadian yang memberi sentuhan 

perasaan bagi pembaca, kejadian yang menyangkut orang biasa dalam situasi luar 

biasa, atau orang besar dalam situasi biasa.  

Salah satu unsur tersebut telah dapat menjadikan suatu kejadian layak 

diberitakan. Jika ditemukan lebih dari satu unsur, maka kejadian itu bertambah 

tinggi kelayakan beritanya. Karena itu, usaha mendapatkan berita besar adalah 

mencari kejadian yang memiliki sebanyak mungkin unsur tersebut. 

 

E.9. Objektivitas Berita 

Sebagai salah satu prinsip penelitian, objektivitas memang hanya 

mempunyai cakupan yang lebih kecil dibanding dengan prinsip yang lain yang 

telah disinggung, tetapi prinsip objektivitas memiliki fungsi yang tidak boleh 

dianggap remeh, terutama dalam kaitannya dengan kualitas informasi. 

Objektivitas pada umumnya berkaitan dengan berita dan informasi, sedang 

keanekaragaman berkaitan dengan segenap bentuk keluaran media. Objektivitas 

adalah prinsip yang acapkali hanya dihubungkan dengan isi. Prinsip tersebut tidak 

dapat diteliti secara isi dan secara langsung baik pada tingkat masyarakat maupun 

pada tingkat organisasi media, meskipun pandangan para komunikator media 

tentang prinsip itu tetap ada kaitannya dengan pengujian. 
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Makna prinsip objektivitas berasal dari berbagai sumber. Oleh karena itu, 

prinsip tersebut mengandung sekian banyak pengertian, antara lain: objektivitas 

merupakan nilai sentral yang mendasari disiplin profesi yang dituntut oleh para 

wartawan sendiri; prinsip itu sangat dihargai dalam kebudayaan modern, termasuk 

berbagai bidang diluar media massa, terutama dalam kaitannya dengan 

rasionalitas ilmu pengetahuaan dan birokrasi; objektivitas mempunyai korelasi 

dengan independensi; prinsip tersebut sangat dihargai bilamana kondisi 

keanekaragaman mengalami kemunduran, yaitu kondisi yang diwarnai oleh 

semakin menurunnya jumlah sumber dan semakin meningkatnya unifomitas ( 

dengan kata lain, situasi monopoli yang semakin tampak ). Dengan demikian, 

objektivitas diperlukan untuk mempertahankan kredibilitas. Akhirnya, orang 

mungkin akan mengatakan bahwa perkembangan televise merupakn faktor 

penunjang, karena perkembangan tersebut cenderung meningkatkan monopoli. 

Kebanyakan sistem siaran publik Eropa mengharuskan secara sah atau 

mengharapkan berita dan informasi selalu bersifat netral ( non evaluative dan 

faktual ) atau seimbang menurut beberapa kriteria yang dianut pada masyarakat 

tertentu.  

Memang lebih mudah menyatakan secara tegas makna yang seharusnya 

dikandung oleh prinsip objektivitas. Berbagai komponen prinsip itu telah 

ditampilkan oleh J. Westerstahl dalam (Denise Mc Quail 1987 :130) ahli ilmu 

pengetahuan swedia dalam skema dibaawah ini. Skema tersebut diciptakan secara 

khusus untuk kepentingan penilaian kadar netralitas dan keseimbangan sistem 

siaran publik swedia. Skema yang ditunjukkan mengakui bahwa penyajian 
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laporan atau berita secara objektif harus mencakup nilai-nilai dan fakta-fakta itu 

sendiri memiliki implikasi evaluatife.  

 

Komponen utama objektivitas berita ( menurut Westersthal, 1983)  

Objektivitas  

 

        Kefaktualan    Impartialitas  

 

      Kebenaran     Relevansi Keseimbangan  Netralitas 

 

Sumber: McQuail, 1987: 130 

 

Dalam skema tersebut, kefaktualan dikaitkan dengan bentuk penyajian 

laporan tentang peristiwa atau pernyataan yang dapat dicek kebenarannya pada 

sumber dan disajikan tanpa komentar. Impartialitas dihubungkan dengan sikap 

netral wartawan (reporter), suatu sikap yang menjauhkan setiap penilaian pribadi 

(personal) dan subjektif demi pencapaian sasaran yang diinginkan. Kefaktualan 

ditentukan oleh beberapa kriteria kebenaran diantara lain: keutuhan laporan, 

ketepatan yang ditopang oleh pertimbangan independen, dan tidak adanya 

keinginan untuk menyalaharahkan atau menekan. Semua itu menunjang kualitas 

informasi. Relevansi lebih sulit ditentukan dan dicapai secara objektif. Namun 

demikian, pada dasarnya relevansi sama pentingnya dengan kebenaran dan 

berkenaan denga n proses seleksi, bukannya dengan bentuk atau penyajian. 
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Relevansi juga mensyaratkan perlunya proses seleksi yang dilaksanakan menurut 

prinsip kegunaan yang jelas demi kepentingan calon penerima masyarakat, 

Nordenstreng, 1974 dalam (Denise Mc Quail, 1987:130). Secara umum dapat 

dikatakan bahwa apa pun yang paling berkemungkinan untuk mempengaruhi 

masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, dan sangat 

berguna untuk mereka ketahui, harus dipandang sebagai lebih memiliki relevansi. 

Objektivitas tetap lebih merupakan tujuan dari pada cita-cita yang 

diterapkan seutuhnya, dan bahkan tidak selamanya diidamkan atau diperjuangka n. 

Dalam sistem media yang memiliki keanekaragaman eksternal, sebagaimana yang 

disinggung terlebih dahulu, terbuka kesempatan untuk penyajian informasi yang 

memihak, meskipun informasi tersebut harus bersaing dengan sumber informasi 

lain yang menyatakan dirinya objektif. Bagaimanapun juga, hanya sedikit 

(kalaupun ada) media apa pun tujuan dan pernyataan dirinya yang dapat terbebas 

sepenuhnya dari tujuan bahwa media itu tidak sepenuhnya objektif.  

 

F. Definisi Konseptual   

F.1.  Sikap  

Menurut para akhli Psikologi seperti Louis Thursto, Rensis Likert, Charles 

Osgood, dalam (Saifuddin Azwar,2008: 4-5). Sikap adalah suatu bentuk evaluasi 

atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan 

mendukung atau memihak (favorable) mupun perasaan tidak mendukung atau 

tidak memihak (unfavorable) pada objek tersebut.  
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Akan arti penting media massa, Denise Mc Quail (1987), menjelaskan 

sikap media sebagai mediasi, salah satu syarat utama agar media dapat menjadi 

penengah dalam sebuah konflik, ia (media) harus memperlakukan konflik sebagai 

realitas sosial dan melihat konflik secara objektif. Objektivitas adalah bentuk 

khusus dari praktek media dan juga sikap dalam mengumpulkan informasi, 

memproses, dan menyebarkan informasi. Berbagai komponen prinsip objektivitas 

yang ditampilkan oleh J. Westersthal dalam ( Denise Mc Quail 1987 : 130 )  

objektivitas dibagi 2: 1.  Kefaktualan ( ada kebenaran dan relevansi ) dan 2. 

Impartialitas ( ada netral dan seimbang ). objektivitas berkaitan dengan 

Impartialitas mencakup dua unsur di dalamnya yaitu: 

Netralitas  : yaitu menyangkut ada tidaknya pencampuran fakta dengan 

opini dalam setiap pemberitaan. Dalam hal ini, setiap penyajian berita tentunya 

harus dapat memisahkan antara fakta dengan opini wartawan yang menulis berita. 

Keseimbangan : yaitu berkaitan dengan konsep ‘’cover both side’’ bahwa 

keseimbangan dalam pemberitaan merupakan pemberian kesempatan yang sama 

pada semua pihak yang diberitakan untuk dijadikan sebagai sumber berita. Dalam 

artian antara pihak yang saling bersengketa harus diberikan kesempatan yang 

sama untuk dijadikan sebagai sumber berita dalam setiap pemberitaannya . 

 

F.2 Caro k 

Carok adalah suatu tindakan atau upaya pembunuhan adakalnya 

penganiyayaan berat menggunakan senjata tajam pada umumnya celurit yang 

dilakukan oleh orang laki-laki terhadap laki-laki lain yang dianggap telah 
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melakukan pelecehan terhadap harga diri baik secara individu, sebagai suami 

maupun secara kolektif yang mencakup keluarga atau kerabat terutama berkaitan 

dengan masalah kehormatan istri sehingga membuat malu ( Latief Wiyata, 2002 : 

184) 

 

G. Me tode Penelitian 

Metode penelitian mengenai sikap radar madura dalam memberitakan konflik 

carok ( edisi 20 Juli 2006 – 27 Agustus 2010 ), menggunakan model penelitian 

analisis isi (content analysis). Walizer dan Wiener dalam Wimmer (2003:140) 

mendefinisikan analisis isi sebagai prosedur pembagian yang sistematik untuk 

memahami isi informasi yang tercatat. Sedangkan Krippendorf (1991:15). 

Mendefinisikan analisis isi sebagai suatu tekhnik penelitian untuk membuat 

intervensi-intervensi yang ditimbulkan dan sahih data dengan memperhatikan 

konteksnya. 

Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif yaitu 

menjelaskan sejelas-jelasnya sikap radar madura dalam memberitakan konflik 

carok ( edisi 20 Juli 2006 – 27 Agustus 2010 ). 

Metode deskriptif dapat diartikan melukiskan variable demi variable, satu demi 

satu dan pada hakikatnya mengumpulkan data secara univavirat. (Rakhmat, 2005 : 

24-25).  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk 

mempresentasikan kerangka pesan (body of message) secara akurat. Untuk itu 

kuantifikasi menjadi penting dalam upaya memperoleh sikap radar madura dalam 
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memberitakan konflik carok yang dimaksud dengan syarat peneliti harus 

menggambarkannya secara tepat. (Wimmer, 2003 : 141). 

H. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini adalah surat kabar Radar Madura yang ada di 

Pulau Madura, yang terbit setiap hari mulai hari senin sampai hari minggu, Edisi 

20 juli 2006-27 Agustus 2010 dengan jumlah total dua belas artikel. Ruang 

lingkup ini berfungsi untuk membatasi obyek penelitian yang akan di teliti dan 

mempermudah dalam pengelompokan kategori.  

 

 

I. Unit Analisis dan Satuan Ukur 

Unit analisis yang peneliti gunakan terdiri dari dua komponen penting 

yang berangkat dari teori Denise Mc Quail mengenai impartialitas, yang terdiri 

dari netral dan keseimbangan berita. Unit analisis adalah sesuatu yang akan 

dianalisis, yang merupakan elemen terkecil dan terpenting dari analisis isi. Unit 

analisis dapat berupa simbol tunggal, pernyataan atau artikel lengkap dalam 

sebuah cerita (Wimmer, 2003 : 148). Unit analisis dalam penelitian ini adalah kata 

yang terdapat pada setiap paragraf atau kalimat mengenai pemberitaan carok pada 

surat kabar radar madura edisi 20 Juli 2006 – 27 Agustus 2010.  

Satuan ukur dalam penelitian ini adalah frekuensi kemunculan kata-kata 

yang mengandung netralitas objektif ( tidak ada pencampuran fakta dan opini ), 

netralita s subjektif ( pencampuran fakta dan opini ), serta dari segi keseimbangan, 

dikatakan seimbang ( apabila jumlah kata antara pihak pelaku carok dan pihak 
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korban carok jumlahnya sama ) dikatakan tidak seimbang ( apabila jumlah kata 

antara pihak pelaku carok dan pihak korban carok tidak sama ). 

 

J. Struktur Kategori 

1.  Netralitas Berita 

Yaitu menyangkut ada atau tidaknya pencampuran fakta dengan opini 

wartawan yang menulis berita. Adanya pencampuran fakta dan opini bisa dilihat 

apabila dalam artikel berita itu terdapat kata -kata opinionative, seperti: 

tampaknya, sepertinya, seakan-akan, terkesan, kesannya, seolah, agaknya, diduga, 

diperkirakan, diramalkan, kontroversi, mengejutkan, manuver, sayangnya, dan 

kata-kata opinionative lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti membagi penilaian 

kategori netralitas menjadi dua yaitu: 

 

a. Objektif (tidak ada pencampuran fakta dan opini), yaitu apabila dalam setiap 

paragraf tidak terdapat kata-kata opini didalamnya, seperti: tampaknya, 

sepertinya, seakan-akan, terkesan, kesannya, seolah, agaknya, diduga, 

diperkirakan, diramalkan, kontroversi, mengejutkan, manuver, sayangnya, dan 

kata-kata opinionative lainnya. 

 

b. Subjektif (ada pencampuran fakta dan opini), yaitu apabila dalam setiap  

paragrafnya terdapat kata-kata opini didalamnya, seperti: tampaknya, sepertinya, 

seakan-akan, terkesan, kesannya, seolah, agaknya, diduga, diperkirakan, 
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diramalkan, kontroversi, mengejutkan, manuver, sayangnya, dan kata-kata 

opinionative lainnya. 

 

2. Keseimbangan Berita 

Yaitu berkaitan dengan konsep ‘’cover both side’’ bahwa keseimbangan 

dalam pemberitaan merupakan pemberian kesempatan yang sama pada semua 

pihak yang dijadikan sebagai sumber berita. Ketidak-berpihakan dapat dilihat dari 

sumber berita yang digunakan, yaitu apabila masing-masing pihak yang 

diberitakan diberi porsi yang sama dalam pembagian sumber berita. Dilihat dari 

jumlah sumber beritanya. Dengan demikian, pertama kali yang dilakukan untuk 

penilaian kategori adalah pembagian sumber beritanya. Hal ini dilakukan untuk 

memudahkan peneliti dalam memperoleh nilai dari kategori keseimbangan. 

Adapun pembagian sumber berita dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Sumber berita dari pihak korban carok, yaitu apabila dalam paragraf berita 

tersebut terdapat pernyataan dari sumber berita yang mendukung pihak 

korban carok. Sumber berita bisa dari pihak keluarga korban.  

b. Sumber berita dari pihak pelaku carok, yaitu apabila dalam paragraf berita 

tersebut terdapat pernyataan langsung dari pihak pelaku.  

 

Dari pembagian sumber berita diatas, maka dapat diketahui nilai 

keseimbangan yang dilihat dari jumlah sumber berita yang digunakan dalam 

setiap pemberitaannya. Dalam hal ini, apakah sumber berita dari pihak korban dan 
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sumber berita dari pihak pelaku memiliki jumlah yang sama dalam pemberian 

paragraf pada setiap pemberitaannya atau tidak. Oleh karena itu, dalam penelitian 

ini peneliti membagi penilaian kategorisasi keseimbangan menjadi dua yaitu: 

a. Seimbang, yaitu apabila sumber berita dari pihak korban carok dan pelaku 

carok memiliki jumlah yang sama dalam pemberian paragraf pada setiap 

pemberitaannya. 

b. Tidak Seimbang, yaitu apabila sumber berita dari pihak korban carok dan 

pelaku carok tidak memiliki jumlah yang sama dalam pemberian paragraf 

pada setiap pemberitaannya.  

 

 

K. Tekhnik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berasal dari hasil kiping 

artikel atau berita mengenai carok pada surat kabar Radar Madura, edisi 20 Juli 

2006 – 27 Agustus 2010.  

Dalam penelitian ini tekhnik pengumpulan data yang digunakan peneliti 

adalah dengan cara mengamati naskah – naskah mengenai pemberitaan carok 

pada surat kabar Radar Madura. Tekhnik ini meliputi: mencari, mengumpulkan, 

mencatat, dan mengkliping berita carok yang ada di surat kabar tersebut dengan 

menggunakan koding side. Penelitian ini akan dilakukan pada 12 artikel berita, 

pada edisi yang berbeda pada surat kabar Radar Madura. Pencatatan frekuensi 

dilakukan hanya dengan menghitung berapa kali suatu kategori muncul, kategori 

yang dimaksud adalah bentuk penyajian berita carok pada surat kabar tersebut. 
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Setelah itu mengamati naskah –naskah peneliti mempelajari semua bahan dan 

dilakukan pengkodean. Pengkodean dilakukan untuk mengelompokkan informasi 

yang terekam sesuai dengan segi isi berita dan intensitas berita carok pada koran 

Radar Madura. 

Menurut Koentjaraningrat (1989: 272) koding ialah mengklasifikasi 

jawaban-jawaban responden menurut macam-macamnya. Klasifikasi dilakukan 

dengan menandai masing-masing jawaban dengan tanda kode tertentu. Dengan 

demikian, membubuhkan kode pada satu jawaban tertentu (ialah ‘’melakukan 

koding’’) pada dasarnya berarti menetapkan kategori mana yang sebenarnya tepat 

bagi sesuatu jawaban tertentu itu.  

Data yang terkumpul berbentuk kliping artikel-artikel yang selanjutnya di 

analisis dengan menggunakan cara coding sheet yakni data dikumpulkan melalui 

lembar coding yang dibuat berdasarkan kategori yang telah ditetapkan pada tahap 

pembuatan alat ukur. (Rakhmat J, 2005: 91). Maka dibuat lembar coding per 

kategori seperti contoh berikut: 

Tabel 1 

Lembar Koding 

Impartialitas Radar Madura dalam memberitakan carok 

No. Edisi Judul 
KATEGORI 

Netralitas Surat 
Kabar  

Keseimbangan Surat 
Kabar 

 

A1 A2 B1 B2 

  

TOTAL   
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Keterangan : 

A1: Pemberitaan mengenai carok cenderung objektif  

A2: Pemberitaan mengenai carok cenderung subjektif  

B1: Sumber Berita Dari Pihak Pelaku  

B2: Sumber Berita Dari Pihak Korban  

Kemudian data dimasukkan ke dalam tabel frekuensi untuk mempermudah 

perhitungan guna mengetahui banyaknya frekuensi kemunculan dari masing-

masing kategori. 

 

 

L. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik analisa distribusu frekuensi. Alat analis ini digunakan 

dengan tujuan untuk mengetahui frekuensi kemunculan masing-masing kategori. 

Data kuantitatif yang tersaji dalam tabel dianalisis secara deskriptif menggunakan 

analisis distribusi prosentase berdasarkan kategori, yang kemudian analisis 

deskriptif kuantitatif juga digunakan untuk menginterpretasikan pesan yang ada 

sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian agar dapat ditarik 

kesimpulan. Frekuensi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2 

Lembar Distribusi Frekuensi 

Netralitas Surat Kabar Dalam Memberitakan Carok 
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KATEGORI FREKUENSI PROSENTASE %2 
Pemberitaan mengenai carok 
cenderung objektif (A1) 

   

Pemberitaan mengenai carok 
cenderung subjektif (A2)  

   

 

Keterangan: 

A1: kata yang mengandung objektif 

B2: kata yang mengandung subjektif 

 

 

 

 

Tabel 3 

Lembar Distribusi Frekuensi 

Keseimbangan Surat Kabar Dalam Memberitakan Carok 

KATEGORI FREKUENSI PROSENTASE %2 
Pihak Pelaku (B1)     
Pihak Korban (B2)    

 

B1: sumber berita dari pihak pelaku 

B2: sumber berita dari pihak korban 

 

M. Uji Reliabilitas  

Untuk kategorisasi yang dibuat sendiri oleh periset sehingga belum 

memiliki standar yang telah teruji, maka diperlukan uji reliabilitas. Salah satu uji 

reliabilitas yang dapat digunakan adalah berdasarkan rumus Ole R. Holsty. Disini 
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periset melakukan pretest dengan cara mengkoding sampel kedalam kategorisasi. 

Kegiatan ini selain dilakukan periset sebagai pembanding atau hakim. Uji 

reliabilitas juga dikenal dengan uji antar kode. Kemudian hasil pengkodingan 

dibandingkan dengan menggunkan rumus Hosty, yaitu : 

? ? �? ? ?? ? ? ? ?  

Keterangan : 

CR: Coeficient Reliability. 

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

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

periset.  

Hasil yang diperoleh dari rumus hosty diatas atau hasilnya disebut  

Observed Agreement (persetujuan yang diperoleh dari penelitian), kemudian 

untuk memperkuat hasil uji reliabilitas  di atas digunakan rumus Scott sebagai 

berikut: 

? ? �? �?? �? ? ? ? ? ? ? ? �? ? ? ? ? ? ? ? ? ? �? �? ? ? ? ? ? ? ? �? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? �? �? ? ? ? ? ? ? �? ? ? ? ? ? ? ? ?? � 
Dimana :  

- Pi adalah nilai keterandalan 

- Observed agreement adalah presentase persetujuan yang ditemukan dari 

pernyataan yang ditemukan dari pernyataan  yang disetujui antar pengkode 

yaitu nilai CR.  

- Expected agreement adalah presentase persetujuan yang diharapkan, yaitu 

proporsi dari jumlah yang dikuadratkan. 
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- Meskipun belum ada standart reliabilitas yang mutlak, namun menurut 

Wimmer dan Dominick ambang penerimaan yang sering digunakan adalah 

0,75 untuk menggunakan Pi. Jika kesesuaian antar penyusun koder tidak 

mencapai 0,75 maka kategorisasi operasional mungkin perlu dibuat lebih 

spesifik lagi. Hasil perhitungan menunjukkan hasil perolehan nilai di atas 

0,75 (75 %) penelitian dinyatakan reliabel dan layak untuk diteliti.  


