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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan mendasar dalam kehidupan (pers) dirasakan sejak hadirnya UU

Pers No. 40 tahun 1999. Terjadi relasi baru amat berbeda dengan suasana

sebelumnya. Ketika itu negara amat perkasa, menentukan peraturan SIT dan

SIUPP yang amat ditakuti para pengelola media. Dan yang terjadi adalah

kehidupan media menjadi sangat monoton. Sebaliknya, sejak SIT dan SIUPP

dihapuskan dan selanjutnya negara menarik diri dari relasi antara media dengan

masyarakat, maka terjadi pergeseran relasi menjadi pola segitiga yakni;

masyarakat, media dan realitas yang terkemas dalam berita. Pemikiran kemudian

tertuju pada terminologi bahwa pers merupakan lembaga sosial, tempat

masyarakat menyatakan atau mengekspresikan beragam pendapatnya.

Pers bukan hanya memenuhi hak untuk memenuhi informasi, tetapi juga

hak untuk menyatakan pendapat. Kebebasan pers bisa diartikan sebagai jaminan

terhadap hak warga masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan

informasi. Relasi segitiga di atas ini justru memunculkan persoalan yang

berhubungan dengan isi pemberitaan media. Nampak sekali terjadi euforia

kebebasan pers di kalangan pengelola media, sehingga apa pun yang terjadi di
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tengah masyarakat bisa dikover, seperti eksploitasi dunia misteri kekerasan di

tengah masyarakat.

Dari fenomena di atas, kebebasan pers yang berarti adalah kebebasan

untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi tanpa

hambatan dari pihak manapun mulai disalah artikan. Peran pers sebagai kontrol

sosial pun perlahan mulai dikesampingkan, padahal pers juga memiliki tanggung

jawab yang besar dibalik kebebasan yang besar. Tanggung jawabnya tidak hanya

terletak pada kualitas pemberitaan tetapi juga terhadap dampak dari pemberitaan

tersebut. Pemberitaan yang luar biasa bisa membawa dampak yang luar biasa

juga.

Adanya kode etik yang sudah dibuat menjadi kabur oleh kepentingan

bisnis karena persaingan bisnis media, terlebih lagi perkembangan media yang

sedemikian pesat dengan mengesampingkan ruang dan waktu seperti jasa internet

yang menyuguhkan informasi yang selalu up to date bertaraf nasional maupun

internasional yang bisa diakses di manapun dan kapanpun tanpa mengenal batas

usia, pekerjaan, pendidikan dan lain-lain.

Lahirnya berbagai media komunikasi massa yang beragam mendorong

para pengelola bisnis terutama media elektronik (TV, radio) dan cetak (majalah,

koran) untuk dapat mempertahankan keberadaannya. Ada yang menggunakan

cara positif seperti memperkaya kreatifitas dengan mengemas program

acara/rubrikasi untuk dibaca dengan hal-hal yang nyleneh/aneh/uniksehingga

konsumen tertarik mengkonsumsinya. Namun, ada juga yang menggunakan cara

yang negatif dengan mengemas sebuah program acara/rubrikasi untuk dibaca
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dengan hal-hal yang berbau misteri dan kekerasan yang menjadi suguhan yang

sangat menarik bagi sebagian besar orang di Indonesia.

Media di negara demokrastis, media lebih suka menghargai dirinya

sebagai organisasi yang bebas dan beroperasi untukk kepentingan masyarakat

umum. Kode etik National Union of Jurnalists (NUJ) di inggris, menyatakan

bahwa” seseorang wartawan harus selalu mempertahankan prinsip kebebasan

pers, dia juga harus memberantas pemyimpangan, mensamarkan, dan

penyensoran berita.”(Michael, Alison & David, 2001; 3).

Film, sinetron, berita dan lain-lain dikemas dengan semua yang

berhubungan dengan misteri dan kekerasan. Bahkan, pemberitaan mengenai

kekerasan yang diusung dalam berita kriminalitas kemudian menjadi topic yang

tak habis dikupas baik oleh media elektronik maupun media cetak. Di media

elektronik seperti TV setiap jam tertentu mengupas tentang kekerasan yang terjadi

di tanah air, bukan hanya sekedar berita namun juga rekonstruksi kejadian dari

awal sampai selesai secara detail yang diperankan oleh model. Contoh program

acaranya adalah BUSER, TANGKAP, SERGAP, SIDIK, dan masih banyak lagi

yang lainnya.

Pengemasan berita maupun hiburan yang menyuguhkan misteri dan

kekerasan tidak hanya terjadi dalam media elektronik seperti TV namun terjadi

juga dalam media cetak seperti surat kabar. Seperti media lainnnya surat kabar

merupakan salah satu media yang efektif dengan kelebihan dan kekurangannya

dalam mencapai komunikan dalam jumlah besar, dengan mengutamakan sasaran

kepercayaan, kepentingan, dan kepuasan khalayak. Namun, dengan alasan untuk
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memuaskan khalayak sejumlah pengelola media kemudian keluar dari jalur yang

seharusnya.

Hal ini bisa dilihat dari penyajikan berita yang melanggar kode etik seperti

berita yang menekankan pada foto sensasional dan cerita yang dipilih, headlines

yang besar dan memberi penekanan human interest dan personality, dalam

Negara Amerika jurnalisme tersebut disebut dengan sebutan jurnalisme kuning

atau yellow journalism.

Jurnalisme kuning adalah jurnalisme pemburukan makna. Ini disebabkan

karena orientasi pembuatannya lebih menekankan pada berita-berita sensasional

dari pada subtansi isinya (Nurudin, 2009; 230).

Dalam jurnalisme kuning atau yang lebih dikenal dengan koran kuning,

peristiwa kriminal atau kekerasan merupakan salah satu bahan berita yang

disampaikan kepada masyarakat. Bahkan menjadi rubrik unggulan karena

peristiwa kriminal atau kekerasan adalah obyek yang mempunyai banyak sudut

untuk ditonjolkan seperti dari sudut isi berita yang sensasional dengan jalan cerita

yang mampu membuat pembaca merangsang birahi seksual dan dapat pula

membayangkan hal-hal yang sadis, mengerikan bahkan juga yang sifatnya asusila,

dibawah ini adalah contoh berita yang sensasional:

Kelainan Seksual

Jika Gigolo Kewalahan Layani Nafsu Konsumen
Kali Main Tak Puas, Bayaran Kurang,

Pelanggan dibius

(Memo), Kini pria muda yang sudah
cukup lama berprofesi sebagai gigolo
(Pelacur Pria) dibekuk polisi, karena

membius wanita pelanggannya di hotel
Melati, Malang, Jawa Timur, “ mungkin
bayarannya kurang,” kata saksimata,
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andi saat ditemui di polsek Malang,
Minggu (29/1).

Informasi yang dihimpun,
perempuan bertubuh sintal ini, sebut saja
dengan nama Cempluk (30) menyewa
sebuah kamar hotel siang kemaren,
karena kesepian, dia memutuskan
menyewa gigolo melalui seorang
perantara. Tetapi belum diketahui nama
perantara tersebut.

Saat menerima order untuk melayani
nafsunya birahi cempluk, mustofa
bersama sang germo, adit tidak tahu jika
pelanggannya ini bear-benar haus seks.
Sementara mereka, ternyata sudah
merencanakan melakukan pembiusan.
Pasalnya, mereka butuh uang untuk
modal usaha,” memang niat membius
mau ambil uang dan HP-nya,” ungkap
mustofa di polsek Malang, Minggu
(29/1).

Mustofa yang bekerja disebuah
pantipijat di kawasan Malang Selatan ini
diboking cempluk pagi kemarin. Sekali
kencan disepakati cempluk harus
membayar mustofa Rp 300 ribu. Siang
sekitar pukul 13.30, mustofa datang
kehotel Malati, Malang, Jawa Timur.

Cempluk sudah menunggu
dikamar 423. Ternyata sekali
berhubungan intim cempluk
minta lagi. Mustofa pun
melayani hingga 3 kali. Tetapi
cempluk minta lagi. Karena
kewalahan mustofa tak mau dan
minta bayaran. Namun, hanya
dikasih Rp 150 ribu, karena tak
bisa memuaskan cempluk.

Seketika itu niat jahatnya
muncul.”langsung saya bekap
pakai obat bius,” katanya.
Sialnya, sangwanita tidak
pingsan, karena segera menahan
nafas. Dengan bujuk rayu

akhirnya mustofa luluh. Pria
yang sudah dua tahun menjadi
gigolo ini, di iming-iming
sejumlah uang untuk
menghentikan perbuatanya,
cempluk pun memberikan Rp
150 ribu.

Dia mau janji mau kasih lagi
Rp 300 ribu,” kata pria asal
pemalang ini. Karena
mengharapka uang, mustofa
mengizinkan Cempluk
mengambil uang di ATM dengan
alsan tidak punya uang tunai.
Namun naasnya, saat kembali
kekamar, Cempluk datang
bersam dengan petugas
keamanan hotel. Mustofa
langsung diamankan ke polsek
Malang.

Kanit reskrim polsek Malang,
AKP Saifull anwar membenarkan
kejadian ini, saat ini mustofa, A
dan Jumlah saksi masih dimintai
keterangan oleh petugas saiful
juga berencana memanggil adit
untuk dimintai keterangan
(dtc/yan).
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Dari contoh berita di atas terlihat bahwa media memang lebih

menjual berita dengan judul yang sensasional dan cerita yang

sensasional juga dengan menceritakan kejadian dengan terbuka tanpa

bahasa yang diperhalus sehingga pembaca mampu berimajinasi

dengan cerita tersebut. Imajinasi yang lebih menuju pada sesuatu yang

menjijikkkan/asusila contoh pada kalimat “Ternyata sekali

berhubungan intim cempluk minta lagi. Mustofa pun melayani hingga

3 kali. Tetapi cempluk minta lagi. Karena kewalahan mustofa tak mau

dan minta bayaran.” Melihat hal tersebut maka penulisan berita

kriminal harus ekstra hati-hati. Berita kriminal disajikan sebagai

informasi untuk khalayak agar waspada dengan kriminalitas yang

semakin banyak dan bukan sebaliknya, mengajarkan pembaca

bagaimana caranya berbuat kriminal.

Dalam kesempatan ini peneliti akan meneliti Surat Kabar

Memo Arema yang bisa dikategorikan dalam jurnalisme kuning

karena penggunaan judulnya yang bombastis dan juga penyuguhan

foto yang vulgar. Pembaca koran Memo Arema tidak hanya

mendapatkan informasi seputar kriminal tetapi juga gambaran

perbuatan sadis, mengerikan, dan asusila yang bisa merangsang

emosi/birahi. Inilah yang menjadi acuan peneliti memilih media Surat

Kabar Memo Arema sebagai obyek penelitian.
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Pada penelitian ini peneliti memilih lebih menitik beratkan

pada peristiwa kriminal edisi 1 – 7 Maret 2012 dalam Surat Kabar

Memo Arema. Alasan peneliti memilih edisi tersebut karena

pemberitaan kriminal pada koran Memo Arema cenderung lebih

sensasional dibanding koran lain yang berpaham yellow journalism,

sehingga dirasa dapat mendukung keabsahan data yang nanti akan

diteliti.

Surat Kabar Memo Arema merupakan salah satu koran lokal di

Malang yang mempunyai jumlah oplah 5000-6000 eksemplar per-hari

pada tahun 2012, dimana ini merupakan jumlah oplah yang cukup

tinggi sebagai Surat Kabar harian di Malang dibanding dengan surat

kabar ber-genre sama koran kuning yaitu Surya, yang hanya sekitar

3000-4000 eksemplar setiap harinya. Untuk itu peneliti akan

menghitung seberapa besar kecenderungan praktek yellow journalism

(berita yang disajikan dengan cerita sensasional dan penampilan foto

yang vulgar) dalam berita kriminal dengan menggunakan analisis isi.

Analisis isi adalah sebuah metode penelitian yang dirancang

untuk mengkaji informasi terekam, yang datanya bisa berupa

dokumen-dokumen tertulis seperti majalah, surat kabar, film, rekaman

audio, sajian video, dan jenis media komunikasi lainnya. Untuk itu

peneliti akan melakukan dengan mengambil judul : PRAKTEK

YELLOW JOURNALISM PADA SURAT KABAR (Analisis isi Berita
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Kriminal Pada Surat Kabar Harian Memo Arema edisi 1 – 7 Maret

2012).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan  uraian diatas maka penulis mencoba merumuskan

masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut “Seberapa besar

kecenderungan kemunculan praktek Yellow Journalism dalam

penyajian berita kriminal pada surat kabar harian Memo Arema edisi 1

– 7 Maret 2012?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui frekuensi kemunculan praktek yellow

journalism tentang berita kriminal pada surat kabar harian Memo

Arema edisi 1 – 7 Maret 2012.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara

praktis maupun secara teoritis. Adapun manfaat:

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat:
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a. Menambah pengetahuan tentang kecendrungan berita pada

surat kabar dengan menggunakan analisis isi.

b. Menjadi bahan studi dalam rangka penelitian lebih lanjut.

2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat:

a. Bagi peneliti

Mengaplikasikan teori yang didapat selama ng kuliah dengan

keadaan lapangan sebenarnya.

b. Bagi perusahaan surat kabar/koran

Digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan

berita yang dikemas secara obyektif.

E. Tinjauan Pustaka

1. Media Massa

1.1. Pengertian

Media cetak adalah bahan-bahan yang disiapkan di atas kertas

untuk pengajaran dan informasi (Arsyad, 2011:37).
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Hamundu (1999), media cetak merupakan bagian dari media

massa yang digunakan dalam penyuluhan. Media cetak mempunyai

karakteristik yang penting. Literatur dalam pertanian dapat di temui

dalam artikel, buku, jurnal, dan majalah secara berulang-ulang

terutama untuk petani yang buta huruf dapat mempelajarinya melalui

gambar atau diagram yang diperlihatkan poster. Media cetak

membantu penerimaan informasi untuk mengatur masukan informasi

tersebut. Lebih jauh lagi media cetak dapat di seleksi oleh pembacanya

secara mudah dibandingkan dengan berita melalui radio dan televisi.

Dalam Laode (2010) Media massa adalah alat yang digunakan

dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak

(menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis

seperti surat kabar, film, radio, TV. Media massa adalah faktor

lingkungan yang mengubah perilaku khalayak melalui proses

pelaziman klasik, pelaziman operan atau proses imitasi (belajar sosial).

Dua fungsi dari media massa adalah media massa memenuhi

kebutuhan akan fantasi dan informasi. Media menampilkan diri sendiri

dengan peranan yang diharapkan, dinamika masyarakat akan

terbentuk, dimana media adalah pesan.

Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah memiliki

ketergantungan dan kebutuhan terhadap media massa yang lebih tinggi

daripada masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi karena pilihan
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mereka yang terbatas. Masyarakat dengan tingkat ekonomi lebih tinggi

memiliki lebih banyak pilihan dan akses banyak media massa,

termasuk bertanya langsung pada sumber atau ahli dibandingkan

mengandalkan informasi yang mereka dapat dari media massa tertentu.

1.2. Jenis-jenis Media Massa

1. Media massa tradisional

Media massa tradisional adalah media massa dengan otoritas

dan memiliki organisasi yang jelas sebagai media massa. Secara

tradisional media massa digolongkan sebagai berikut: surat kabar,

majalah, radio, televisi, film (layar lebar). Dalam jenis media ini

terdapat ciri-ciri seperti:

a. Informasi dari lingkungan diseleksi, diterjemahkan dan didistribusikan.

b. Media massa menjadi perantara dan mengirim informasinya

melalui saluran tertentu.

c. Penerima pesan tidak pasif dan merupakan bagian dari masyarakat

dan menyeleksi informasi yang mereka terima.

d. Interaksi antara sumber berita dan penerima sedikit (Nurudin, 2007 : 74)
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2. Media massa modern

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan

teknologi dan sosial budaya, telah berkembang media-media lain yang

kemudian dikelompokkan ke dalam media massa seperti internet dan

telepon selular.

Dalam jenis media ini terdapat ciri-ciri seperti:

a. Sumber dapat mentransmisikan pesannya kepada banyak penerima

(melalui SMS atau internet misalnya).

b. Isi pesan tidak hanya disediakan oleh lembaga atau organisasi

namun juga oleh individual

c. Tidak ada perantara, interaksi terjadi pada individu

d. Komunikasi mengalir (berlangsung) ke dalam

e. Penerima yang menentukan waktu interaksi (Nurudin, 2007 : 75).

2. Komunikasi Massa

Severin dan Tankard (2005:4) Salah satu perubahan teknologi

baru itu menyebabkan ditanyakannya kembali  definisi komunikasi itu

sendiri. Definisi komunikasi massa yang semula sudah cukup jelas.

Komunikasi massa bisa didefinisikan dalam tiga ciri:
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1. Kamunikasi massa diarahkan kepada audiens yang relatif

besar, hiterogen dan anonim.

2. Pesan-pesan yang disebarkan secara umum, sering

dijadwalkan untuk bisa mencapai sebanyak mungkin anggota

audiens secara serempak dan sifatnya sementara.

3. Komunikator cenderung berada atau beroperasi dalam sebuah

organisasi yang kompleks.

Komunikasi mempunyai beberapa bentuk seperti komunikasi

kelompok, komunikasi antar pribadi dan juga komunikasi massa.

Komunikasi yang menggunakan media baik cetak maupun elektronik

yang ditujukan untuk orang banyak/massa/khalayak.

Bitnerr dalam Rakmat (2005:188) mengungkapkan bahwa

komunikasi massa adalah :

“Mass communication is messages communication trough a

mass medium to a large number of people”. (Komunikasi

massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media

massa pada sejumlah besar orang)

Freidsow dalam Rakmat (2005:188 ) juga menyampaikan bahwa :

“A mass communication may be distinguished from other kinds

of communication by the fact that is addressed to a large cross

section of a population rather than only one or few individuals

or a special part of population. It also makes the implicit
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assumption of some technical means of transmitting the

communication in order that the communication may reach at

the same time all the people forming the cross section of the

population”. (Komunikasi massa dibedakan dari jenis

komunikasi lainnya dengan suatu kenyataan bahwa komunikasi

massa dialamatkan kepada sejumlah populasi dari berbagai

kelompok, dan bukan hanya satu atau beberapa individu atau

sebagian khusus populasi. Komunikasi juga mempunyai

anggapan tersirat akan adanya alat-alat khusus untuk

menyampaikan komunikasi agar supaya komunikasi itu dapat

mencapai pada saat yang sama semua orang yang mewakili

berbagai lapisan masyarakat.

Beberapa syarat untuk mencapai fungsi komunikasi massa

yang ideal. Adapun fungsi komunikasi itu menurut Effendy (1990:27-

28) adalah:

1. Fungsi Informasi

Fungsi memberikan informasi diartikan bahwa media massa

adalah penyebar informasi bagi pembaca, pendengar atau pemirsa.

Berbagai informasi dibutuhkan oleh khalayak media massa yang

bersangkutan dengan kepentingan khalayak karena sebagian

informasi didapat melalui media.

2. Fungsi Pendidikan
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Media massa merupakan sarana pendidikan bagi khalayaknya

(Mass education) karena media massa menyajikan hal–hal yang

bersifat mendidik melalui pengajaran nilai, etika, serta aturan–

aturan yang berlaku bagi pembaca.

3. Fungsi Memengaruhi

Fungsi memengaruhi dari media massa secara implicit terdapat

pada tajuk, features, iklan, artikel, dan sebagainya. Biasanya,

dalam artikel memuat tulisan tentang analisis terhadap produk atau

peristiwa tertentu. Dengan tulisan tersebut khalayak terpengaruh

dan tanpa sadar khalayak melakukan tindakan sesuai dengan yang

diinginkan oleh media tersebut.

4. Fungsi Menghibur

Fungsi mengibur dari media massa adalah informasi dalam bentuk

pemberitaan, rubrik-rubrik artis idola, cerita pendek, cerita panjang,

atau cerita bergambar.

Adapun ciri-ciri komunikasi massa menurut Effendy (2001:22-23),

antara lain adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi massa berlangsung satu arah

Berbeda dengan komunikasi antar persona (interpersonal

communication) yang berlangsungdua arah (two traffic

communication) komunikasi massa berlangsung satu arah (one
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way communication). Ini berarti tidak terdapat arus balik dari

komunikan kepada komunikator.

2. Komunikator pada komunikasi massa melembaga

Media massa sebagai saluran komunikasi massa merupakan

lembaga, yakni suatu institusi atau organisasi. Oleh karena itu,

komunikatornya melembaga atau dalam bahasa asing disebut

institutionalized communicator atau organized communicator.

3. Pesan pada komunikasi massa bersifat umum

Pesan yang disebarkan melalui media massa bersifat umum

(public) karena ditujukan kepada umum dan mengenai

kepentingan umum. Jadi tidak ditujukan kepada perseorangan

atau kepada sekelompok orang tertentu.

4. Media komunikasi massa menimbulkan keserempakan

Ciri lain media massa adalah kemampuannya untuk

menimbulkan keserempakan (simultaneity) pada pihak khalayak

dalam menerima pesan-pesan yang disebarkan. Hal inilah yang

merupakan ciri paling hakiki dibandingkan dengan media

komunikasi lainnya.
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5. Komunikan komunikasi massa bersifat heterogen

Komunikasi atau khalayak yang merupakan kumpulan anggota

masyarakat yang terlibat dalam proses komunikasi massa sebagai

sasaran yang dituju komunikator bersifat heterogen. Dalam

keberadaannya secara terpencar-pencar, dimana satu sama

lainnya tidak saling mengenal dan tidak mememiliki kontak

pribadi, masing-masing berada dalam berbagai hal: jenis kelamin,

usia, agama, ideology, pekerjaan, pendidikan, pengalaman,

kebudayaan, pandangan hidup, keinginan, cita-cita dan

sebagainya.

3. Jurnalisme

Ada banyak definisi tentang jurnalisme. Masing-masing

definisi yang kemukakan mempunyai persamaan satu sama lain.

Perbedaaan muncul disebabkan karena titik tekan yang berbeda, siapa

yang membuat definisi, dalam konteks masyarakat apa, dan untuk

siapa. Jurnalisme  secara definitive adalah kegiatan yang berhubungan

dengan proses mencari, mengelolah, dan menyiarkan infpormasi

kepada halayak dan disebarkan melalui media massa (cetak dan

elektronik) (Nurudin, 2009:9).

Menurut Leonard Downie JR., dan Robert G. Kaiser dalam

Santana (2005:4) bahwa good journalism ialah kegiatan dan produk
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jurnalistik yang dapat mengajak kebersamaan masyarakat di saat

krisis. Berbagai informasi dan gambaran krisis, yang terjadi dan

disampaikan mesti menjadi pengalaman bersama. Ketika sebuah

kejadian yang merugikan masyarakat terjadi, sebuah media memberi

sesuatu yang dapat dipegang oleh masyarakat. Sesuatu itu ialah fakta-

fakta, juga penjelasan dan ruang diskusi, yang menolong banyak orang

terhadap sesuatu yang tidak terduga kejadiannya. Sedangkan Bad

Journalism ialah media yang kurang cakap melaporkan pemberitaan

yang penting diketahui masyarakat. Media yang memberitakan suatu

peristiwa secara dangkal, sembrono, dan tidak lengkap, sering disebut

tidak akurat dan tidak cover both sides. Ini berbahaya bagi masyarakat

karena ketidak lengkapan informasi yang didapatnya.

Penggunaan bahasa penting dalam jurnalisme. Salah satu bahasa

jurnalistik yang baik adalah sederhana, artinya bahasa jurnalistik harus

sedapat-dapatnya memilih kalimat tunggal yang sederhana. Kalimat

tersebut bukan kalimat majemuk yang panjang-panjang, rumit, dan

kompleks, apalagi sampai beranak cucu. Kalimat yang efektif, yang

praktis, yang jurnalistis ialah kalimat yang sederhana dengan

pemakaian/pemilihan kata yang secukupnya saja, tidak berlebihan, dan

berbunga-bunga (bombastis). Membuat kata yang mubazir asal tidak

mengubah makna infformasi tentu tidak dilarang. Tindakan
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membuang kata yang mubazir ini merupakan langkah yang efektif dan

menimbulkan efisiensi kalimat (Siregar, 1987:136).

4. Yellow Journalism

Menurut Baran dalam Danang (2010) bahwa jurnalisme kuning

(yellow journalism) adalah jurnalisme yang menekankan pada sensasi

seks, kriminal, dan berita malapetaka : judul besar-besaran,

penggambaran yang kasar, dan bergantung pada kartun serta

berwarna-warni.

Dalam Danang (2010) Tahun 1895, surat kabar New York

World mendapat pesaing baru yaitu surat kabar New York Journal

yang dimiliki oleh William Randolph Hearst. Sejak tahun 1895 hingga

1898 terjadi persaingan hebat antara surat kabar New York World

milik Pulitzer dan New York Journal milik Hearst. Kedua media ini

saling menabuh genderang perang dengan menyajikan berita-berita

bombastis, sensasional dan kontroversial dengan tujuan utama

peningkatan oplah. Persaingan sengit ini kemudian dikenal dengan

istilah jurnalisme/koran kuning. Istilah ini diberikan oleh kalangan

pers AS karena kedua koran tersebut sering menyajikan berita

murahan untuk mencari sensasi dan menarik minat pembaca. Selain

itu, keduanya juga sama-sama memuat serial komik The Yellow Kid
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(Bocah Kuning). Akibat terlalu sering mempraktekkan jurnalisme

kuning, Joseph Pulitzer pernah diseret ke meja hijau atas tuduhan

pencemaran nama baik Presiden AS (waktu itu) Theodore Roosevelt

dan pengusaha besar J. P. Morgan. Pada dasarnya, jurnalisme kuning

(yellow journalism) merupakan fenomena jurnalisme yang melanda

AS di era akhir 1800-an dan awal 1900-an. Persaingan untuk

meningkatkan penjualan oplah, atau dalam era sekarang untuk

mendorong klik (dalam media dotcom) atau rating dalam media TV,

membuat media di New York pada saat itu memberitakan skandal-

skandal dan mengemas pemberitaan secara sensasional. Jurnalisme

kuning pun sempat mewarnai dunia pers Indonesia, terutama setelah

Soeharto lengser dari kursi presiden. Judul dan berita yang bombastis

mewarnai halaman-halaman muka koran-koran dan majalah-majalah

baru. Namun tampaknya, jurnalisme kuning di Indonesia belum

sepenuhnya pudar. Terbukti hingga saat ini masih ada koran-koran

yang masih menyuguhkan pemberitaan sensasional semacam itu.

Yellow journalism memiliki ciri-ciri khas yaitu pemberitaan

yang bombastis, sensasional, dan pembuatan judul utama yang

menarik perhatian public. Tujuanya hanya satu : agar masyarakat

tertarik, setelah tertarik diharapkan masyarakat membelinya. Ini sesuai

dengan psikologi massa. Orang akan tertarik untuk membaca atau

membeli koran, yang diperhatikan pertama kali adalah judulnya.

Apalagi judul-judul yang dibuat sangat bombastis, bahkan untuk
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menarik peratian pembaca, judul-judul yang dibuat ditulis secara

besar-besaran denga warna yang mencolok dan tak jarang disertai

dengan gambar yang sadis (Nurudin, 2009: 230).

Kusumaningrat dan Kusumaningrat (2005:67) menjelaskan

bahwa apa yang ditampilkan oleh jurnalisme kuning biasanya berisi

sekitar masalah seks, kriminalitas (crime), serta “key-hole news”,

yakni berita sekitar dapur dan kamar tidur orang lain dari hasil

mengintip yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan

kepentingan umum yang diungkap secara sensasional. Makna sensasi,

yang dalam bahasa Inggris sense sebenarnya sudah menggambarkan

bahwa apa yang disebut berita adalah apa yang isi dan cara

mengungkapkannya didasarkan pada keinginan untuk menarik

perhatian, membangkitkan perasaan dan emosi. Artinya, berita

sensasional adalah berita yang bisa menimbulkan perasaan ngeri,

takjub, menggoda, merangsang serta menimbulkan luapan-luapan

emosi yang mendalam. Begitupun dengan informasi-informasi

bertajuk kriminal.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada dasarnya yellow

journalisme merupakan berita yang ditulis secara vulgar dan

sensasional tanpa ada idiem / penghalusan bahasa. Ada beberapa hal

terkadang yellow journalisme jadi pilihan, biasanya membuat kesan

kepada pembaca seakan akan dia melihat suatu kejadian. Maraknya
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media cetak dengan menggunakan yellow journalisme untuk menarik

minat masyarakat untuk membeli dan mendongkrak omset penjualan.

Dalam jurnalisme profesional, wartawan selalu diingatkan

bahwa berita yang “berani” belum tentu benar. Berani mengungkapkan

fakta kejahatan atau penyelewengan secara tanggung jawab. Kalau

tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu bukan berita yang berani

melainkan berita sensasi, menghakimi, menzalimi, provokatif,

mencemarkan nama baik dan memfitnah. Intinya, istilah berani dalam

suatu berita harus ditempatkan pada konteks yang benar. Jika tidak,

yang terjadi kemudian adalah pers melakukan kekerasan terhadap

subjek berita sebagaimana kerap dilakukan oleh jurnalisme kuning.

Bill Kovach mengatakan, sebuah reportase tanpa disiplin

verifikasi hanya akan menghasilkan liputan yang tidak jujur dan bias.

Liputan yang tidak jujur dan bias adalah bentuk kekerasan pers

terhadap subjek berita.

Media di Indonesia cenderung mempraktekkan jurnalisme

kuning yaitu mengeksploitasi selera rendah manusia dengan

melakukan pemberitaan yang bersifat bombastis dan sensasional

seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan dan sebagainya.

Pemberitaan seperti ini tidak mengindahkan kode etik dan sisi

kemanusiaan. Misalnya identitas atau nama dari korban perkosaan

dengan jelas tidak memakai inisial atau nama samaran. Begitu juga

dengan pelaku kajahatan yanag wajahnya tidak disamarkan.
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5.  Unsur,  Nilai dan Ragam Berita

Berita berasal dari bahasa Sangsekerta, yakni Vrit yang dalam

bahasa Inggris di sebut write, arti sebenarnya adalah ada atau terjadi.

Sebagian ada yang menyebut dengan Vritta, artinya kejadian atau yang

terjadi. Vritta dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi warta atau

berita. Menurut kamus bahasa Indonesia karya W.J.S Poerwadarminta,

berita berarti kabar atau warta, sedangkan dalam kamus besar bahasa

Indonesia terbitan balai pustaka, arti berita diperjelas menjadi “laporan

mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. (Djuroto, 2000:46)

Berita dapat didefinisikan sebagai peristiwa yang dilaporkan.

Segala yang didapat di lapangan dan sedang dipersiapkan untuk

dilaporkan, belum dapat disebut berita. Suatu peristiwa patut diangkat

menjadi sebuah berita jika memang memiliki nilai berita atau unsur

berita.

Adapun unsur-unsur berita tersebut dalam Djuroto (2000:48) adalah:

- Aktual atau baru (termassa)

- Jarak

- Terkenal

- Keluarbiasaaan

- Akibat

- Ketegangan

- Pertentangan
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- Seks

- Kemajuan

- Human Interest

- Emosi

- Humor

Sedangkan menurut Eni Setiati (2005 : 21) unsur berita yang

harus ada untuk menilai sebuah peristiwa patut diangkat atau tidak

yaitu:

1). Kebermaknaan (significance)

Kejadian yang dapat mempengaruhi kehidupan orang

banyak atau pembaca.

2) Besaran (magnitude)

Kejadian menyangkut angka-angka yang berarti bagi

kehidupan orang banyak.

3) Kebaruan (timeliness)

Suatu kejadian menyangkut peristiwa yang baru terjadi.

4) Kedekatan (proximity)

Suatu kejadian yang berada di dekat pembaca. Kedekatan

itu bisa secara geografis atau emosional.

5) Kemasyuran/sisi Manusiawi (prominance/human interest)

Suatu kejadian yang memberi sentuhan rasa kepada para

pembaca. Mengungkap peristiwa orang terkenal, figure

publik, atau masyarakat biasa dalam peristiwa luar biasa.
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Dalam pemberitaan, informasi yang dipaparkan kepada

pembaca harus mempunyai kaidah jurnalistik hal tersebut

dimaksudkan agar fungsi dari media sebagai komunikasi massa

tercapai. Adapun kaidah jurnalistik tersebut adalah:

1. Faktualitas

2. Berisi aktualitas, kelengkapan, kejelasan dan obyektifitas

3. Kaidah nilai berita

4. Berisi besarnya peristiwa, ketermasaan, kedekatan, konflk,

konsekuensi, kemenonjolan, seksualitas, dan human interest

5. Kaidah politik pemberitaan

6. Setiap media berisi kepentingan politik pemberitaan yang

berbeda

7. Mutu pemberitaan

8. Dilihat dari isi, sistematika dan bahasa. Nilai isi media

berkaitan dengan penerapan nilai berita. Nilai sistematika

berhubungan dengan struktur dan teknik penyajian dan segi

kenyamanan bagi pembaca (Setiati, 2005:18-19).

Selain kaidah jurnalistik dalam penulisan sebuah berita,

wartawan sebagai orang yang bertugas yang mencari berita juga harus

memenuhi etika pemberitaan hal tersebut dimaksudkan agar berita

yang disampaikan sesuai dan mampu dipertanggungjawabkan serta

tidak subyektif. Secara umum etika pemberitaan yang harus dipatuhi
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para wartawan, menurut Leonard Teel dan Ron Tylor dalam Abrar

(1995:94) antara lain :

1. Obyektif

Obyektif artinya adalah tidak memberikan penilaian, tidak

berpihak dan tidak berprasangka. Lawannya adalah subyektif,

yaitu memasukkan pendapat pribadi.

2. Jujur

Jujur artinya tidak merekayasa fakta yang akan dijadikan berita.

3. Tidak menerima suap

Suap yang dimakud adalah bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi

semua bentuk hadiah yang mengakibatkan para wartawan tidak

mandiri dan bebas menyiarkan berita seperti hadiah tiket untuk

menyaksikan pertunjukan kesenian, undangan makan gratis, dan

lain-lain.

4. Tidak menyiarkan berita sensasional

Yang disebut berita sensasional adalah berita yang menjijikkan,

misalnya berita tentang perbuatan seks yang merangsang nafsu

birahi, kebiasaan individu yang aneh dan kotor, pembunuhan yang

sadis, dan sebagainya.

5. Tidak melanggar privasi

Adalah mematuhi hak untuk “sendiri”yang dimiliki individu, baik

yang menjadi obyek penelitian maupun nara sumber.

6. Tidak melakukan propaganda
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6. Kriminal dan Media

Kriminal adalah seseorang yang melanggar hukum atau sebuah

tindak kejahatan. Perbuatannya disebut kriminalitas atau tindak

kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang maling

atau pencuri, pembunuh, perampok dan juga teroris (Mustafa,

2007:16).

Kriminalitas berasal dari kata crime yang artinya kejahatan.

Bisa disebut kriminalitas karena ia menunjukkan suatu perbuatan atau

tingkah laku kejahatan. Seperti diartikan oleh S. Wojowasito dan

W.J.S Poerwadarminta (1980) bahwa crime adalah kejahatan dan

criminal dapat diartikan sebagai perbuatan kejahatan.

Peningkatan jumlah kriminalitas disejumlah daerah memacu

pemberitaan mengenai kriminal yang kemudian menjadi menu paling

menarik di media, baik media cetak maupun media elektronik. Mulai

dari berita pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan,

pemerkosaan, judi, korupsi dan lain sebagainya. Media khususnya

televisi adalah media yang banyak menyajikan informasi kriminalitas.

Hampir semua station televisi memiliki program informasi

kriminalitas atau paling tidak memasukkannya dalam program berita

reguler. Setiap hari masyarakat disuguhi berbagai peristiwa

kriminalitas di seluruh pelosok negeri mulai dari pencurian hingga

kanibalis.
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Pemberitaan kriminalitas disejumlah media cetak pun

berkembang pesat hal ini terbukti dengan adanya surat kabar atau

koran yang menjadikan rubrik kriminal sebagai menu utama. Padahal

fungsi media merupakan sumber informasi dan juga sebagai

interpretasi yang mampu mempengaruhi pikiran dan sikap manusia,

alat pembentuk, penghimpun dan penyalur pendapat umum sehingga

bila tidak berhati-hati dalam pengemasannya akan menimbulkan efek

yang berbahaya bagi para konsumennya.

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik

analisis isi/(conten analisys). Neuman, 2003 : Analisis isi adalah

teknik pengumpulan dan menganalisis isi dari suatu teks. “isi” dalam

hal ini dapat berupa kata, arti (makna), gambar, simbol, ide, tema atau

beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan (Martono, 2010 : 76).

Dalam penelelitian yang akan diAnalisis isi adalah praktek yellow

jurnalisme pada surat kabar harian Memo Arema edisi 1 – 7 Maret

2012.

Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat

inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicabel) dan sahih data dengan

memperhatikan konteksnya (Krippendorff, 1991 : 15). Analisis isi
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merupakan teknik penelitian yang menggambarkan secara objektif,

sistematis untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dari suatu

materi (teks) dengan mengidentifikasi karakteristik tertentu dari materi

tersebut. Analisis isi dikategorikan dalam tipe penelitian non-reaktif,

dikarenakan objek yang menjadi sasaran penelitian tidak memberikan

reaksi atau pengaruh terhadap peneliti. Peneliti cukup menganalisis

berbagai data dari berbagai sumber / materi (teks) yang telah

ditentukan sebelumnya.

Menurut pendapat Frey dalam Agus Putranto (2004 : 146),

tujuan utama dari penelitian dengan teknik analisis isi adalah

mendiskripsikan karakteristik pesan yang ada dalam ranah publik

dengan perantara pers. Isi pernyataan komunikasi atau bisa disebut

pesan, merupakan gagasan atau ide yang disampaikan komunikan

kepada komunikator untuk tujuan tertentu.

2. Definisi Konseptual

1. Surat kabar merupakan salah satu alat komunikasi untuk

memberikan informasi kepada khalayak umum. Surat kabar ini

adalah jenis media cetak dikarenakan dalam penyampaian

informasinya berbentuk tertulis dan non-audio visual. Dalam

konteks penenelitian ini surat kabar yang dimaksudkan adalah surat

kabar Memo Arema.

2. Isi berita adalah semua isi berita dimana karakteristik penyajiannya
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dibagi menurut kategorisasi dan format penyajian yang ada di surat

kabar Memo Arema.

3. Yellow Jurnalism adalah suatu bentuk pemburukan makna dari isi

berita yang disajikan dalam media massa, baik cetak maupun

elektronik. Pemberitaan yang disajikan dengan cara berlebihan, isi

berita menggunakan berbagai gambar, kata atau kalimat yang

sensasional, bombastis dan bahkan tidak sesuai dengan kode etik

jurnalisme yang ada. Hal ini dengan sengaja dilakukan oleh

berberapa media massa dengan tujuan untuk menarik minat publik

dalam mengkonsumsi berita-berita yang disajikan dalam media

massa tersebut. Yellow jurnalism dapat digunakan dalam

keseluruhan kategori isi berita pada sebuah media massa.

3. Definisi Operasional

Praktek yellow jurnalism dapat dilihat dari pola pemberitaan

yang dilakukan dalam berbagai karakteristik pemberitaan pada surat

kabar Memo Arema. Pola pemberitaan yellow jurnalism adalah bentuk

penyajian berita yang terdapat berbagai pemburukan makna, dalam hal

ini dapat berupa kata, kalimat maupun gambar yang sensasional.

Dimana pola pemberitaan ini bisa saja terdapat dalam berbagai

karakteristik format penyajian berita, khususnya dalam bentuk berita

kriminal.
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Dengan demikian beberapa kategorisasi dibuat untuk

merumuskan penelitian praktek yellow jurnalism dalam isi

pemberitaan kriminal pada surat kabar Memo Arema :

Tabel 1.3 Tabel Kategori dalam Penelitian “Praktek Yellow

Jurnalism Dalam Surat kabar Memo Arema”

No. Kategori Indikator Satuan Ukur

1. Berita 1. Judul

a.) Bombastis

b.) Tidak Bombastis

Per-Kalimat

1 kalimat = 1

2. Isi

a.) Sensasional

b.) Tidak Sensasional

Per-Paragraf

1 paragraf = 1

2. Foto 1. Vulgar

2. Tidak Vulgar

Per-foto

1 foto = 1

1. Kategori Berita, indikatornya :

 Judul

a. Bombastis  : dalam hal ini adalah kata-kata dari judul berita

menggunakan kalimat yang rumit/kompleks dengan kata yang

panjang, berlebihan, dan berbunga-bunga.
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b. Tidak Bombastis : kata-kata dari judul berita yang disajikan

menggunakan kalimat yang sederhana dengan

pemakaian/pemilihan kata yang secukupnya saja, tidak

berlebihan, dan tidak berbunga-bunga (Siregar, 1987:136)

 Isi

a. Sensasional : dalam hal ini adalah isi berita yang bisa

menimbulkan perasaan ngeri, takjub, menggoda,

merangsang serta menimbulkan luapan-luapan emosi

yang mendalam.

b. Tidak Sensasional : dalam hal ini adalah isi berita yang

tidak menimbulkan perasaan ngeri, takjub, menggoda,

merangsang serta menimbulkan luapan-luapan emosi

yang mendalam (Kusumaningrat dan Kusumaningrat,

2005:67).

2. Kategori Foto, indikatornya :

a. Vulgar : dalam hal ini adalah apabila foto

memperlihatkan korban, pelaku, benda tajam, luka/darah

dan berbagai gambaran peristiwa atau kejadian secara

detail dan jelas.

b. Tidak Vulgar : dalam hal ini adalah foto yang tidak

memperlihatkan korban, pelaku, benda tajam, luka/darah

dan berbagai gambaran peristiwa atau kejadian secara

detail dan jelas (Abrar, 1995:94).



33

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data yang di didapat langsung dari obyek penelitian, diperoleh

dengan mengumpulkan berita-berita kriminal dalam surat kabar Memo

Arema yang menjadi unit analisis.

.2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data-data lain

seperti yang diperoleh dari kepustakaan (buku-buku, majalah, internet)

untuk kelengkapan data yang mampu mendukung penelitian ini.

5. Unit Analisis dan Satuan Ukur

Unit analisis dari penelitian ini adalah item berita-berita

kriminal pada surat kabar harian Memo Arema edisi 1 – 7 Maret 2012.

Sedangkan satuan ukur dari penelitian ini, yaitu:

1. Kategori Berita

a. Judul : satuan ukur untuk judul yaitu diukur per-kalimat

judul dari tiap berita kriminal yang disajikan.

b. Isi : satuan ukur untuk isi yaitu diukur per-paragraf dari tiap

berita kriminal yang disajikan.
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2. Kategori Foto : satuan ukur untuk foto berita yaitu diukur per-

foto dari tiap berita kriminal yang disajikan

6. Analisis Data

6.1. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan lembar koding

(coding sheet) yang memuat skor item-item indikator variabel yang

telah dikoding, dibuat berdasarkan kategori yang ditetapkan. Dalam

penelitian ini, teknik ini digunakan untuk mencatat kecenderungan

praktek Yellow Jurnalism.

Adapun cara menjaring data ini dilakukan dengan 4 cara  :

1. Para pengkoder terlebih dahulu memahami isi tema dan struktur

penulisannya.

2. Mengelompokkan setiap naskah tulisan atau judul tulisan dalam

struktur kategori yang sudah ditetapkan.

3. Memasukkan data kedalam lembar tabel (coding sheet).

4. Menganalisa data yang dikategorikan.

Contoh coding sheet

Edisi Berita&Foto
Berita Foto

Judul Isi V TV
B TB S TS
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Keterangan :

Kategori Berita :

 Bombastis (B)

 Tidak Bombastis (TB)

 Sensasional (S)

 Tidak Sensasional (TS)

Kategori Foto :

 Vulgar (V)

 Tidak Vulgar (TV)

6.2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilah-milah data yang sesuai dengan

system kategori yang ditetapkan maupun memilah data yang relevan

dan tidak relevan dengan tujuan penelitian.
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6.3. Reliabilitas Data

Untuk memenuhi syarat obyektivitas, hasil penghitungan dari

proses pengukuran unit analisis perlu diuji kembali. Adapun rumus

yang dipakai dalam penghitungan tingkat keterpercayaan  intercoder

pada penelitian ini  menggunakan  intercoder reliability dari Holsti

sebagai berikut :

CR = 2M X 100%

N1 + N2

Keterangan:

CR : Coefisien Reliability

M   : hasil koding yang sama dari dua orang koder

N    : jumlah objek yang dikategori

Menurut Lasswell dalam Flourney (1989), pemberian angka

yang memiliki kesamaan antara pelaksana koding sebaiknya berkisar

antara 70%-80%, dengan demikian proses koding dapat diterima

sebagai kepercayaan.


