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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Surat kabar lahir di abad tujuh belas di mana sudah terdapat pemisahan 

yang jelas antara surat kabar pemerintah dan surat kabar komersial. Surat kabar 

pada masa awal ditandai oleh wujud yang tetap, bersifat komersial (dijual 

secara bebas), memiliki beragam tujuan (memberi informasi, mencatat, 

menyajikan adpertensi, hiburan, dan desas-desus), bersifat umum dan terbuka. 

Namun, surat kabar pemerintah lebih sering dijadikan corong penguasa saat itu. 

Hal ini berbeda dengan surat kabar komersial. Pengaruh surat kabar komersial 

merupakan tonggak penting dalam sejarah komunikasi karena lebih 

menegaskan perannya dalam pelayanan masyarakat dan bukan sebagai terompet 

penguasa. 

Citra pers yang dominan dalam sejarah selalu dikaitkan dengan 

pemberian hukuman bagi para pengusaha percetakan, penyunting dan 

wartawan, perjuangan untuk memperoleh kebebasan pemberitaan, pelbagai 

kegiatan surat kabar untuk memperjuangkan kemerdekaan, demokrasi, dan hak 

kelas pekerja, serta peran yang dimainkan pers bawah tanah di bawah 

penindasan kekuatan asing atau pemerintahan diktator. Penguasa mapan 

biasanya membalas persepsi diri surat kabar yang cenderung tidak mengenakan 

dan menegangkan bagi kalangan pers. 
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Di tengah dua kepentingan itu sangat sulit bagi konsumen pers mengharap 

sajian media massa yang tidak berpihak. Sajian pers Indonesia pun tidak terlepas 

dari kapitalisme media di satu sisi, dan euforia publik di sisi lain. Euforia publik 

dan kapitalisme media itu dibentuk oleh terpaan globalisasi dan hedonisme, yang 

mengakibatkan kesenjangan komunikasi antara pengelola lembaga media, dengan 

berbagai pemangku kepentingannya. 

Perbedaan mindset antara pemilik dan pengelola pers dengan konsumen 

pers merupakan embrio kegagalan media massa membangun human dignity di 

tengah kehidupan individu dan masyarakat. Salah satu dampaknya adalah 

lubernya aksesibilitas pers dalam membentuk, mengarahkan, dan mengendalikan 

opini publik, yang tak diimbangi akuntabilitas eksternal media massa 

sebagaimana seharusnya. 

Terlepas dari adanya kemunduran besar, sejarah juga mencatat adanya 

kemajuan yang pesat dan menyeluruh dalam rangka mewujudkan kebebasan 

mekanisme   kerja   pers.   Kemajuan   itu   kadangkala   menimbulkan   

system pengendalian yang lebih ketat terhadap pers. Pembatasan hukum 

menggantikan tindak kekerasan, termasuk penerapan beban fiskal. Dewasa ini, 

institusionalisasi pers dalam sistem pasar berfungsi sebagai alat pengendali 

sehingga surat kabar modern sebagai badan usaha besar justru menjadi lebih 

lemah dalam menghadapi semakin banyak tekanan dan campur tangan. 

Lebih dari itu, penyampaian sebuah berita temyata menyimpan 

subjektivitas penulis. Bagi masyarakat biasa, pesan dari sebuah berita akan 

dinilai apa adanya. Berita akan dipandang sebagai barang suci yang penuh 
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dengan objektivitas. Namun, berbeda dengan kalangan tertentu yang 

memahami betul gerak pers. Mereka akan menilai lebih dalam terhadap 

pemberitaan, yaitu dalam setiap penulisan berita menyimpan ideologis atau 

latar belakang seorang penulis. Seorang penulis pasti akan memasukkan ide-

ide mereka dalam analisis terhadap data-data yang diperoleh di lapangan. 

Media memiliki kemampuan untuk menentukan fakta mana yang 

ditonjolkan dan fakta mana yang di sembunyikan. Namun, media juga berperan 

dalam mendefinisikan aktor dan peristiwa dari realitas yang muncul (Eriyanto, 

2005:24). Artinya media juga memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu 

citra dan realita yang ada. Media dapat dijadikan sebagai alat yang ampuh untuk 

membangun citra seseorang atau sebuah peristiwa guna mendapatkan legitimasi 

dari khalayak atau sebaliknya. 

Media bukanlah sekedar alat untuk menyalurkan pesan saja, di dalamnya 

juga sebagai subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, 

bias dan pemihakannya (Eriyanto,2005:23). Bisa diartikan bahwa lewat berbagai 

instrumen yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang tersaji di 

dalamnya. Karena itulah, media massa khususnya media cetak bukanlah ranah 

yang netral dimana berbagai kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok 

akan mendapatkan perlakuan. 

Media dalam menentukan fakta atau realitas yang akan dimunculkan 

dalam bentuk teks berita juga tidak terlepas dari adanya pengaruh faktor diluar 

media. Jadi selain etika, moral atau ideologi yang dimiliki oleh para pekerja media 

ini dalam menentukan isi media, ada faktor-faktor diluar media yang ikut serta 
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mempengruhi stuktur penampilan isi media. Kenyataan ini, diasumsikan sebagai 

cerminan sebuah ideologi kapitalis media massa demi kepentingan untuk 

memenuhi kebutuhan pasar. Dimana media massa ingin mencari keuntungan 

finansial dengan mengabaikan tanggung jawab sosial.  

Kedatangan Barrack Obama pada tanggal 9 November 2010 menjadi isu 

besar bagi kalangan pers. Banyak sekali media massa baik itu media elektronik 

maupun cetak berlomba-lomba memberitakan kunjungan Obama ke Indonesia 

tersebut. Bisa diakui Obama memang hebat, mampu menyihir masyarakat bahkan 

media dengan memilih kata “pulang kampung nih” sebagai pembuka pidatonya di 

Balairung Universitas Indonesia. Obama bahkan mengucapkan dengan jelas kata-

kata “sate, nasi goreng, kerupuk, emping, semuanya enak,”  Alhasil, media 

beramai-ramai mengangkat ucapan tersebut sebagai headline berita.  

Ini merupakan kunjungan pertama Obama ke Indonesia sebagai Presiden 

AS. Obama dijadwalkan akan menghadiri jamuan makan malam dan pertemuan 

bilateral dengan Presiden SBY serta kunjungan ke Masjid Istiqlal, Taman Makam 

Pahlawan Kalibata, dan Universitas Indonesia dalam lawatannya selama dua hari, 

9-10 November 2010. 

Penelitian ini mengambil objeks teks berita dari surat kabar Kompas dan  

Jawa Pos. Dipilihnya media cetak oleh peneliti karena surat kabar merupakan 

media yang bersifat kontinue dalam memaparkan suatu isu tertentu. Selama itu, 

surat kabar juga lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat sehingga opini yang 

ditimbulkan pun secara tidak langsung akan mengakibatkan efek langsung bagi 

pembacanya.  
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Pemilihan-pemilihan surat kabar diatas juga melihat dari latar belakang 

mereka. Alasan peneliti memilih surat kabar Kompas, karena koran ini 

menjunjung idealisme "amanat hati nurani rakyat", mempunyai ciri khas sifat 

kehati-hatian dalam setiap pemberitaannya. Sebagai salah satu koran terbesar, 

Kompas tentunya memiliki pengaruh kuat dalam menentukan opini yang 

berkembang dalam masyarakat. Baik itu dalam kehidupan ekonomi sosial dan 

politik. Dalam buku Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa, dijelaskan 

bahwa Kompas  dalam setiap pemberitaannya menggunakan visi humanis 

transcendental dan menggunakan bahasa humanitatis dalam menyajikan fakta 

kepada pembaca yaitu, tidak memakai bahasa yang kering, formal, abstrak, dan 

emosi manusia (Hamad, 2004:117).  

Pemilihan surat kabar JawaPos oleh peneliti bukan tanpa alasan, karena 

Jawa Pos merupakan surat kabar lokal dengan sekmen pasar berskala nasional. 

Maksudnya adalah surat kabar Jawa Pos lahir di Surabaya dan kemudian 

mengembangkan jangkauan wilayahnya hingga hampir seluruh Indonesia. Bisa 

dipastikan surat kabar tersebut  memiliki sekmen pasar yang luas. Tentu dengan 

sekmen pasar yang luas akan mempengaruhi jumlah oplah media cetak ini. Oplah 

yang dihasilkan oleh Jawa Pos saat ini sudah mencapai 360.000 eksemplar 

perhari. Dengan oplah yang sebesar ini Jawa Pos dapat dikatakan sebagai surat 

kabar yang besar. 

Dengan banyaknya pemberitaan di media massa tentang kedatangan 

Presiden negara adi kuasa, Barrack Obama inilah yang membuat peneliti tertarik 
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untuk mengetahui kecenderungan pemberitaan pada Harian Jawa Pos dan Kompas 

edisi 9 – 11 November 2010.  

 
B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana kecenderungan pemberitaan kunjungan Obama ke 

Indonesia pada Harian Jawa Pos dan Kompas edisi 9 – 11 November 2010? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kecenderungan 

pemberitaan kunjungan Obama ke Indonesia pada harian Jawa Pos dan 

Kompas edisi 9-11 November 2010. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 

referensi bagi penelitian selanjutnya dan memberi informasi kepada media 

massa (khususnya surat kabar) tentang penulisan berita secara obyektif dan 

berimbang.  Dan untuk mengembangkan kajian komunikasi khususnya yang 

berkaitan dengan masalah kecenderungan berita. 

 
E. Tinjauan Pustaka 

1. Pers  

Media massa pertama kali ditujukan dalam menjembatani 

komunikasi antar massa. Ketergantungan massa akan komunikasi, 

sehingga membutuhkan suatu media, dimana media tersebut 
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digunakan untuk menyalurkan hasrat, gagasan, dan kepentingan 

individu masing-masing. Pada hakekatnya media massa adalah media 

adalah tempat saling tukar-menukar pesan antar manusia atau massa. 

Dalam peranannya, media massa sangat berpengaruh pada 

kehidupan masyarakat, terutama dewasa ini, apalagi masyarakat 

perkotaan yang notabene kehidupannya sangat individual. Pengaruh 

yang ditimbulkan oleh media sangat beragam, baik dari segi perilaku 

maupun sikap seseorang atau masyarakat pada umumnya. Dengan media 

massa juga suatu pertukaran budaya bias berlangsung, tanpa mengenal 

asal-usul seseorang atau masyarakat. 

Melihat begitu kuatnya pengaruh suatu media massa dalam 

kehidupan bermasyarakat, merupakan suatu kewajaran jika seseorang 

baik secara individu maupun kelompok berlomba-lomba merangkul 

media massa. Hal inilah yang membuat media massa secara idealnya 

kurang memihak publik, karena digunakan sebagai alat perpanjangan 

tangan yang digunakan untuk kepentingan tertentu oleh individu maupun 

kelompok. Secara umum media massa digunakan oleh pengelola untuk 

mendapatkan keuntungan komersil, sedangkan bagi penguasa, media 

massa merupakan sebagai alat penyebaran informasi secara global. 

Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia, pers menjadi 

salah satu bagian yang tak terpisahkan untuk mempercepat proses 

perubahan suatu peradaban. Dalam catatan sejarah, pers dimulai ketika 

Firaun di Mesir mengirimkan ratusan pesan kepada para perwiranya di 
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provinsi-provinsi untuk memberitahukan apa yang terjadi di ibu kota. Di 

Roma, ada istilah Acta Diurna (tindakan-tindakan harian). Tindakan-

tindakan senat, peraturan-peraturan pemerintah, berita kelahiran dan 

kematian ditempelkan pada tempat umum. Pada abad pertengahan di 

Eropa, siaran berita yang ditulis tangan merupakan media informasi 

yang penting bagi para usahawan. 

Dibeberapa literatur yang menulis perkembangan pers 

menjelaskan, surat kabar pertama yang terbit di Eropa secara teratur 

dimulai di Jerman pada tahun 1690 Aviso dan Relation. Kemudian surat 

kabar muncul di Belanda (1618), Perancis (1620), Inggris (1620) dan 

Italia (1636). Perkembangan pers sangat pesat terjadi pada 1920, hal ini 

ditandai dengan munculnya majalah-majalah, radio dan televisi 

komersial pasca perang dunia II.  

Denis McQuail, (Kusumaninggrat, 2006) menambah dua teori 

disamping keempat teori diatas. Pertama, teori pers pembangunan, unsur 

esensi dari teori ini adalah bahwa pers harus dugunakan secara positif 

dalam pembangunan nasional, untuk otonomi dan identitas kebudayaan 

nasional. Kedua, teori pers partisipasi demokratik, teori ini lahir dalam 

masyarakat liberal yang sudah maju. Ia lahir sebagai reaksi atas 

komersialisasi dan monopolisasi media yang dimiliki swasta dan 

sebagai reaksi atas sentralisme dan birokratisasi institusi-institusi siaran 

publik yang timbul dari tuntutan norma tanggung jawab sosial. 
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1.1.Tugas dan Fungsi Pers  

UU. No 40 thn. 1999 tentang Pers. Pasal 3 menjelaskan pers 

berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial 

dan ekonomi. Pasal 5, pers berkewajiban memberitakan peristiwa dan 

opini dengan menghormati norma-norma agama rasa kesusilaan 

masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Sesuai dengan UU. No 40 

thn. 1999 Pasal 6, pers memiliki tugas untuk memenuhi hak masyarakat 

untuk mengetahui. Menegaskan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong 

terwujudnya supermasi hukum dan hak asasi manusia serta mengormati 

kebinekaan. 

Kusumaninggrat (2006), mengemukakan tugas dan fungsi pers 

adalah mewujudkan keinginan manusia melalui media, baik cetak 

maupun elektronik, sebagai fungsi: Fungsi Informatif, memberikan 

informasi kepada halayak ramai dengan cara teratur. Fungsi Kontrol, 

memberitakan apa yang berjalan baik dan tidak berjalan baik dengan 

lebih aktif oleh pers dibanding dengan kelompok masyarakat lainnya. 

Fungsi Interpretatif dan Direktif, memberikan interpretatif dan 

bimbingan, pers harus menceritakan kepada khalayak tentang arti suatu 

kejadian. biasanya dengan tajuk rencana.  Fungsi Menghibur, pers 

menceritakan kisah yang lucu untuk diketahui meskipun kisah itu tidak 

terlalu penting. Fungsi Regeneratif, membantu menyampaikan warisan 

sosial kepada generasi baru agar terjadi regenerasi dari angkatan yang 

sudah tua kepada angkatan muda. Fungsi Pengawal hak-hak warga 
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negara, pers harus menjamin hak setiap pribadi untuk didengar dan 

diberi penerangan yang dibutuhkanya (menyediakan ruang/kolom yang 

khusus untuk menyalurkan hak-hak warga, seperti opini, surat 

pembaca). Fungsi Ekonomi, melayani sistem ekonomi melalui iklan. 

Fungsi Swadaya, pers mempunyai kewajiban untuk memupuk 

kemampuannya sendiri agar dapat membebaskan diri dari pengaruh-

pengaruh serta tekanan-tekanan dalam bidang keungan. 

2. Berita 

Menurut MacDougall, setiap hari ada jutaan peristiwa didunia 

ini, dan semuanya serta potensial dapat menjadi berita. Peristiwa-

peristiwa itu tidak serta merta menjadi berita karena batasan yang 

disediakan dan dihitung, mana berita dan mana sebagai berita, bukan 

peristiwa itu sendiri (Eriyanto, 2005:102). Maka apa yang disebut 

sebagai berita, kriteria kelayakan berita, jenis-jenis berita serta 

objektivitas berita, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Definisi Berita 

Apa yang disebut dengan berita? Atau definisi berita, berita 

adalah laporan tentang suatu kejadian atau peristiwa. Namun, tidak 

semua peristiwa atau kejadian layak untuk diberitakan. Dengan 

kata lain, peristiwa dapat diangkat menjadi sebuah berita harus 

memenuhi kriteria layak berita atau mempunyai nilai berita. 

(Paulus Winarto, 2003:23). Sejalan dengan itu, menurut Maria 

Assumpta Rumanti dan Jim Macnamara (dalam Prija Djatmika, 
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2004:30), berita adalah fakta, opini, pesan, atau informasi yang 

menarik perhatian dan mempengaruhi sejumlah orang. 

 William S. Maulsby menyatakan bahwa berita dapat 

didefinisikan sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak 

memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru 

terjadi, yang dapat menarik perhatian para pembaca berita disurat 

kabar tersebut (Djuroto, 2000:47). 

Berbeda dengan beberapa definisi berita diatas, menurut 

Gaye Tuchman berita merupakan konstruksi realitas sosial. 

Menurutnya, tindakan membuat berita adalah tindakan 

mengkonstruksi realita itu sendiri, bukan penggambara realita 

(Severin, 2005:400). 

 Dalam pandangan konstruksi sosial, berita bukan 

merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang riil. Disini realitas 

bukan dioper begitu saja sebagai berita. Ia adalah produk interaksi 

antara wartawan dengan fakta (Eriyanto, 2005:17). Dalam konteks 

ini, ketika wartawan akan menginterpretasikan terhadap realitas 

yang dilihat maka pada saat itu juga ia dilanda oleh realitas itu 

sendiri. Menurut John Hartley, sulit membayangkan jurnalis dapat 

selalu membuat jarak dengan objek liputan. Aspek etika, moral, 

dan nilai-nilai juga niscaya akan mewarnai pemberitaan karena 

hal0hal itu merupakan bagian yang integral dalam diri jurnalis 

(Sudibyo, 2001:259). 
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Kaum konstruksionis menekankan bahwa berita adalah 

hasil dari konstruksi sosial dimana selalu melibatkan pandangan, 

ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Mereka 

menganggap bahwa dalam membuat liputan berita dalam memihak 

satu pandangan, menempatkan pandangan satu lebih penting 

dibandingkan pandangan kelompok lain yang dipandang sebagai 

praktik jurnalistik (Eriyanto, 2005:25). 

 Dari definisi tersebut merujuk pada pengertian bahwa berita 

bersifat subjektif karena berita merupakan produk dari transaksi 

antara wartawan dengan fakta yang diliput dan tidak dapat 

dipungkiri bahwa ideologi yang dimiliki oleh wartawan atau media 

itu juga akan ikut mempengaruhi struktur isi yang akan di sajikan 

kepada khalayak. Jadi, apa yang disajikan oleh media bukanlah apa 

yang terjadi dalam dunia nyata, melainkan relasi antara watawan 

dengan sumber dan lingkungan sosial yang membentuknya. 

b. Nilai Berita 

 Sebelumnya berita dimuat di media massa, terlebih dahulu 

di pertimbangkan layak muat atau tidak. Apakah berita yang 

dimuat itu menarik perhatian pembaca? Apakah peristiwa itu 

pantas diberitakan di media massa? Untuk penentuan ini, kunci 

utamanya terletak pada wartawan dan kemudian diseleksi oleh 

redaktur surat kabar. Wartawan harus lebih dahulu menyeleksi 
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apakah kejadian/ peristiwa itu pantas untuk disiarkan. Kejadian 

yang layak disiarkan itu berarti memiliki nilai berita. 

 Dalam buku Eriyanto dijelaskan bahwa nilai berita itu 

bukan hanya menjadi ukuran dan standar kerja, melainkan telah 

menjadi ideologi dari wartawan. Artinya, nilai berita digunakan 

sebagai prosedur bagaimana peristiwa yang begitu banyak disaring 

dan ditampilkan kepada khalayak (Eriyanto, 2005:106). Dapat 

dikatakan bahwa nilai berita merupakan produk dari konstruksi 

sosial. Pasalnya nilai berita membatasi, bahwa tidak semua 

peristiwa dapat diangkat dan disebut sebagai berita. 

 Secara umum ukuran penentuan nilai berita, yaitu: 

1) Timeliness (Aspek Waktu) 

Yaitu kejadian yang menyangkuthal-hal yang baru 

terjadi, atau baru dikemukakan (Siregar, 1998:28). 

Peristiwa/kejadian dikatakan memiliki nilai berita, jika relatif 

baru terjadi. Artinya, peristiwa atau kegiatan itu baru sja 

berlangsung (Ermanto, 2005:105). Dalam surat kabar yang terbit 

setiap hari, berita yang dapat dinilai baru adalah peristiwa yang 

diberitakan itu terjadi sehari sehari sebelumnya. Bagi pembaca 

yang haus akan informasi tentunya menginginkan informasi 

yang baru. 
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2) Proximity (Aspek Kedekatan) 

Yaitu kejadian yang dekat dengan pembaca (Siregar, 

1998:28). Jarak antara peristiwa/kegiatan berlangsung dengan 

pembaca, ikut menentukan layak atau tidaknya suatu berita. 

Peristiwa/kegiatan itu akan layak diberitakan adalah yang 

jaraknya relatif dekat dengan pembaca. Kedekatan peristiwa 

dengan pembaca, bisa relatif secara geografis maupun 

emosional (Ermanto, 2005:105). Tentunya kedekatan ini sangat 

mempengaruhi bagi pembaca sendiri, peristiwa lokal lebih 

berefek dibandingkan dengan peristiwa yang jauh dari pembaca. 

3) Prominence (Aspek Keterkenalan) 

Yaitu hal-hal yang terkenal atau sangat dikenal oleh 

pembaca, seperti tokoh, benda atau tempat (Siregar, 1998:28). 

4) Magnitude (Aspek Ketertarikan) 

Yaitu kejadian yang menyangkut angka-angka yang 

berrti bagi kehidupan orang banyak, atau kejadian yang 

berakibat yang bisa dijumlahkan dalam angka yang menarik 

buat pembaca (Siregar, 1998:28). Peristiwa yang menimbulkan 

dampak atau akibat yang besar bagi masyarakat juga 

menentukan bernilai atau tidaknya sebuah berita (Ermanto, 

2005:107). Peristiwa yang memiliki dampak luas dan besar 

terhadap kehidupan masyarakat, perlu menjadi perhatian para 
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wartawan untuk memberitakannya, karena itulah peristiwa 

tersebut bernilai tinggi. 

5) The Significance (Aspek Penting) 

Yaitu kejadian yang berkemungkinan mempengaruhi 

orang banyak, atau kejadian yang mempunyai akibatterhadap 

kehidupan pembaca (Siregar,1998:28). 

6) Conflic/controversy (Aspek Pertentangan/Konflik) 

Masalah yang bersifat pertentangan atau konflik yang 

layak diberitakan untuk memenuhi keingintahuan dan perhatian 

masyarakat. Yang termasukmemiliki aspek ini adalah 

peperangan, perkelahian, pertarungan, pertandingan, dan 

pertikaian. Semua ini memiliki nilai berita (Ermanto, 2005:107). 

Peristiwa yang mengandung konflik/kontroversi lebih potensial 

disebut sebagai berita dibandingkan dengan peristiwa biasa-

biasa saja (Eriyanto, 2005:107). 

7) Human Interest 

Peristiwa kehidupan manusia yang memiliki daya tari 

manusiawi (human interest) juga akan memiliki nilai berita. Hal 

ini akan menyentuh lubuk hati manusia, mungkin berupa 

kekaguman, iba, ketakjuban, atau mungkin rasa haru (Ermanto, 

2005:108), kejadian yang memberi sentuhan perasaan bagi 

pembaca, kejadian yang menyangkut orang biasa dala situasi 
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luar biasa, atau orang besar dalam situasi biasa (Siregar, 

1998:28). 

c.  Jenis Berita 

Dalam jurnalistik yang banyak muncul dalam surat kabar 

atau majalah berita menurut Siregar, dapat digolongkan atas berita 

langsung (straight news), berita ringan (soft news), berita kisah 

(feature), serta laporan mendalam (indepth report). 

1) Berita Langsung. 

Digunakan untuk menyampaikan kejadian-kejadian 

penting yang secepatnya perlu diketahui oleh pembaca. 

Disebut berita langsung (Straight News) karena unsur-unsur 

terpenting dari peristiwa itu harus langsung (sesegera 

mungkin) disampaikan kepada pembaca. Aktualitas merupakan 

unsur terpenting untuk berita utama. Suatu kejadian yang 

sudah lama terjadi, tidak bernilai tinggi lagi untuk ditulis 

sebagai berita langsung (Siregar, 1998:154). Berita langsung 

hanya mengemukakan fakta utama yang terlibat dalam 

peristiwa, mengisahkan jalannya peristiwa dan mengemukakan 

kutipan dari apa yang diucapkan oleh para tokoh yang terlibat 

dalam peristiwanya (Suhandang, 2004:105). 
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Adapun klasifikasi berita langsung, yaitu: 

a. Hard News 

Fakta yang digunakan untuk memberitakan suatu 

peristiwa adalah fakta keras. Yang dimaksud dengan fakta 

keras adalah fakta yang segera dapat diukur berdasarkan 

persepsi inderawi manusia (siregar, 1998:154). 

b. Soft News 

Dalam berita jenis ini, wartawan harus berhadapan 

langsung dengan kejadian, lalu melaporkan kejadian itu. 

Dalam spot news, peristiwa yang akan diliput tidak bisa 

direncanakan. Peristiwa kebakaran, pembunuhan, 

kecelakaan, gempa bumi adalah jenis-jenis peristiwa yang 

tidak bisa diprediksikan. Jika tidak dapat mengahadpi 

langsung, wartawan terpaksa “meminjam” persepsi orang 

lain terhadap kejadian tersebut. Melalui persepsi itu, 

wartawan menyusun kembali (merekontruksi) kejadian 

yang akan ditulsnya (Siregar, 1998:154). 

2) Berita Ringan 

Berita ringan tidak menggunakan unsur penting yang hendak 

diberitakan, melainkan sesuatu yang menarik. Berita biasa 

ditemukan sebagai kejadian yang manusiawi dalam kejadian 

penting (Siregar, 1998:156). 
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3) Berita Kisah 

Adalah tulisan mengenai kejadian yang dapat menyentuh 

perasaan, ataupun yang menambah pengetahuan pembaca 

lewat penjelasan rinci, lengkap, serta mendalam. Berita ini 

tidak terikat akan aktualitas. Nilai utamanya adalah dalam 

unsur manusiawi atau informasi yang dapat menambah 

pengetahuan (Siregar, 1998:156). 

4) Laporan Mendalam 

Pada dasrnya memiliki struktur dan cara penulisan yang sama 

dengan berita kisah. Perbedaannya terletak pada adnya unsur 

manusiawi yang terdapatdalam berita kisah, yang belum tentu 

ditemukan dalam laporan mendalam. Laporan mendalam 

digunakan untuk menuliskan permasalahan secara lebih 

lengkap, mendalam, dan analitis. Cara penulisan seperti ini 

dimaksudkan untuk menyajikan informasi agar pembaca lebih 

memahami duduk perkar suatu masalah (Siregar, 1998:158). 

d. Objektivitas Berita 

 Dalam menulis berita, seorang pembuat berita harus 

menjaga objektivitas dalam pemberitaannya. Disini penulis berita 

hanya menyiarkan berita apa adanya. Jika materi berita itu berasal 

dari dua belah pihak yang berbeda atau berlawanan, maka ia harus 

menjaga keseimbangan informasi dari dua belah pihak yang 
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berlawanan tersebut. Di dalamnya, ia tidak boleh memberi 

kesimpulan atas pendapat sendiri. 

Objektivitas membatasi wartawan agar tidak mencampuri 

antara fakta dengan opini.namun mungkinkah subjektivitas 

wartawan dapat dihilangkan?. Karena pada dasarnya berita adalah 

hasil dari konstruksi sosial dimana selalu melibatkan pandangan, 

ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagi Tuchman, 

pelaporan objectif sebuah berita adalah ritual, prosedur rutin yang 

hampir tidak ada hubungannya dengan penghilangan sikap 

memihak dari pembuat berita (Nimmo, 2000:233). Maka 

bagaimana wartawan dan para pekerja media ini bisa meyakinkan 

kepada khalayak bahwa apa yang disampaikan kepada khalayak 

adalah kebenaran? Standar dan prosedur objektivitas, memberi 

prosedur bagi wartwan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Media 

memang tidak bisa menggambarkan peristiwa seutuhnya, tetapi 

prosedur akan membatasi masuknya opini pribadi atau pendapat 

personal wartawan dalam proses produksi berita. Disini Tuchman 

menyediakan strategi atau prosedur ketika media melakukan proses 

produksi berita (Eriyanto, 2005 115-116). Pertama, menampilkan 

semua kemungkinan konflik yang muncul. Kedua, menampilkan 

fakta-fakta pendukung. Fakta-fakta pendukung tersebut berfungsi 

sebagai argumentasi, apa yang disajkan wartawan bukanlah 
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khayalan dan opini pribadi wartawan. Ketiga, pemakaian kutipan 

pendapat.  

Untuk menyatakan bahwa apa yang disajikan benar-benar 

bukan pendapat wartawan dan pendapat pakar politik terntu. 

Pandangan pakar politik tersebut perlu disebutkan dan ditulis 

kutipannya. Ini untuk meyakinkan bahwa ia benar-benar 

mengucapkan demikian. Keempat, menyusun informasi dalam tata 

urutan tertentu. Format yang paling umum dibuat adalah dengan 

piramida terbalik, dimana informasi yang penting disajikan terlebih 

dahulu, baru disusul dengan informasi yang tidak penting. 

Menyusun fakta kedalam tata urutan tertentu tersebut juga 

dimaksudkan agar lebih jelas mana pihak yang berkomentar dan 

pihak bagian mana yang dikomentari, dan seterusnya. Prosedur-

prosedur itu semacam jaminan dan pertanggung jawaban yang 

diberikan wartawan kepada khalayak. Untuk dilihat bagaimana 

berita dibingkai, tentu saja dengan jalan mencari tahu bagaimana 

tokoh-tokoh ditampilkan, wawancara dihadirkan dan kisah-kisah 

itu disajikan. 

3. Ideologi Media 

Ideologi diartikan sebagai kerangka berfikir yang dipakai oleh 

individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka untuk 

menghadapinya. Ia berhubungan dengan konsepsi atau posisi dalam 

menafsirkan realitas (Sudibyo, 2001:12). 
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Penempatan sumber berita yang menonjol dibandingkan dengan 

sumber lain, menempatkan wawancara seorang tokoh lebih besar dari 

tokoh lain, liputan yang hanya satu sisi dan merugikan pihak lain, tidak 

berimbang dan secara nyata memihak satu kelompok, menurut pendekatan 

konstruksionis merupakan praktik jurnalisme yang wajar dan manusiawi 

dijalankan oleh wartawan. Pada titik inilah pendekatan konstruksionis 

memperkenalkan konsep “ideologi” (Sudibyo, 2001:54). Dengan konsep 

ini nantinya akan membantu menjelaskan bagaimana bisa hal-hal diatas 

meenjadi cermin ideologi dari media. 

Media massa sebagai media komunikasi massa memiliki peranan 

strategis dalam melakukan konstruksi realitas yang sedang berkembang. 

Mengingat pentingnya media massa ditengah berkembangnya arus 

informasi, maka wacana yang diusung oleh media secara tidak langsung 

memberikan peranan strategis dalam membentuk opini publik. 

Proses kerja pembentukan dan produksi berita bukanlah sesuatu 

yang netral, melainkan ada bias ideologi yang secara sadar atau tidak sadar 

menjadi sebuah interpretasi yang dipraktekkan oleh wartawan. Menurut 

Hall (dalam Eriyanto, 2002:136) menyebutkan bahwa media dipandang 

sebagai agen konspiratif yang menyembunyikan fakta, menampilkan fakta 

tertentu yang dikehendaki dan secara sadar mengelabui khalayak untuk 

kelompok dominan. Seakan media adalah alat yang jahat dan wartawan 

tengah berkonspirasi untuk tujuan politik tertentu. 
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Secara tidak langsung sebetulnya lebih menguntungkan kelompok 

elite. Dalam pandangan jurnalistik profesional, kelompok elite (pejabat 

pemerintah, pengusaha, dan orang yang berpengaruh seringkali disebut 

sebagai sumber yang kredibel dan terpercaya. Namun kelompok elit yang 

diidentifikasi sebagai sumber kredibel dan terpercaya tersebut tidak hanya 

sebatas sumber, tetapi bisa menjadi pendefinisi utama dari realitas 

(primery definers). Sumber berita itu bukan hanya mendefinisikan dan 

menjelaskan dirinya sendiri, bahkan mendefinisikan realita dan kelompok 

lain. 

Media disini secara tidak sadar juga ikut mempopulerkan pandangan 

sumber yang kredibel tersebut. Lewat pemberitaan dan pemberian porsi 

yang besar pada sumber tertentu, media mempopulerkan dan menjadi 

pendefinisi sekunder dari realitas (scondary definer). Keseluruhan proses 

kerja wartawan itu secara tidak sadar, ideologi kelompok dominan yang 

mendapat tempat dan dimapankan dalam pemberitaan. (Eriyanto, 

2002:137-138). 

Ideologi media massa yang takluk di bawah cengkeraman 

kapitalisme pers membentuk sikap dan perilaku pekerja pers yang 

memosisikan informasi semata-mata sebagai komoditas. Informasi tanpa 

bobot komoditas dinilai jauh dari rasa ingin tahu (sense of curiosity). 

Padahal, pemenuhan keingintahuan manusia itu pada umumnya sangat 

bergantung kepada kemauan baik pengelola lembaga media massa dalam 

menyajikan informasi. 
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Konflik kapitalisme pers dan ideologi media massa mengakibatkan 

buramnya nilai-nilai pragmatisme dalam pers. Salah satu risikonya adalah 

pemberitaan pers yang cenderung tidak bertanggung jawab terhadap 

berbagai dampak pemberitaannya. Itu sebabnya tidak mengherankan bila 

tanggung jawab sosial pers lantas nyaris tidak dihiraukan oleh pekerja 

pers. Pada gilirannya, pertanggungjawaban pers berada di luar kerangka 

profesionalisme media massa dan tanggung jawab kemanusiaan. 

Impitan kepentingan komersial dan ideal dalam pers mempersulit 

peran publik di dalam ikut menentukan warna media massa yang 

dipilihnya (untuk dibaca, didengar, dan dipirsa). Di tengah kecenderungan 

demikian, sulit bagi kita mengharapkan sajian pers bermoral. Terutama 

pers yang berupaya memprioritaskan kepentingan obyektif, bila secara 

komersial merugikan. Atau pers yang memparadigmakan kepentingan 

orang-orang tertindas, tetapi bertentangan dengan ideologi media massa 

yang bersangkutan. (Sumber: Kompas, 15 April 2010) 

 
F. Definisi Konseptual 

1. Kenderungan Pemberitaan 

Pemberitaaan diartikan sebagai proses atau kegiatan pembuatan berita. 

Dalam proses pembuatan berita tersebut telah terjadi kepentingan 

didalamnya. Bagaimana suatu media memilih fakta dan sumber berita, 

serta memandang dan memaknai suatu peristiwa akan berpengaruh pada 

pembentukan konstruksi berita pada masing-masing media. Karena itulah 

berita yang dihasilkan bukan hanya menggambarkan realitas, tetapi juga 
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konstruksi dari media itu sendiri. Lewat berbagai instrument yang 

dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang terbentuk disejumlah 

surat kabar bisa jadi berbeda satu sama lain. Jadi kecenderungan 

pemberitaan merupakan kecenderungan dalam proses pembuatan berita 

yang menyangkut suatu hal tertentu dalam jangka yang cukup lama. 

2. Analisis Isi 

Menurut klaus krippendorf, (1991:15) analisis isi (content Analysis) adalah 

suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat 

ditiru (replicabel) dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. 

 

G. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah pemberitaan kunjungan Barrack Obama 

pada koran Jawa Pos dan Kompas edisi 9 -11 November 2010.  

 
H. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

komparasi atau perbandingan dengan menggunakan pendekatan analisis isi. 

Menurut klaus krippendorf, (1991:15) analisis isi (content Analysis) adalah 

suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru 

(replicabel) dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya 

Dilihat dari metode penelitiannya, Jenis penelitan ini digolongkan 

kedalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan membuat 

deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-

sifat populasi atau objek tertentu penelitian ini untuk menggambarkan realitas 
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yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antarvariabel (Bungin, 

2006:69). Sehingga dapat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

analisis isi.  

Kripendorf (1980) mendefinisikannya sebagai suatu tehnik riset untuk 

memetakan secara replikatif dan membuat referensi yang sahih atas data ke 

dalam konteksnya. Analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari 

isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang. Analisis isi dapat 

digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi: surat kabar, buku, 

puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan, surat undang-undang, musik, film dan teater 

(Jalaludin R, 1991:89).  

1. Satuan Ukur 

Satuan ukur dalam penelitian ini adalah berita tentang kunjungan Obama ke 

Indonesia yang ada pada koran Jawa Pos dan Kompas edisi 9 – 11 November 

2010. 

2. Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kalimat-kalimat yang ada di 

pemberitaan kunjungan Obama ke Indonesia pada koran Jawa Pos dan 

Kompas edisi 9-11 November 2010.  

3. Kategorisasi 

Penelitian yang menggunakan metode analisis isi, validitas serta hasil – 

hasilnya sangat bergantung pada kategori – kategorinya. Kategorisasi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Kecenderungan pemberitaan profil Obama 

Artinya bagaimana pemberitaan tentang background Obama yang 

dimuat dalam harian Kompas dan Jawa Pos edisi 9 s/d 11 

November 2010.  

b. Kecenderungan pemberitaan kedatangan Obama 

Artinya bagaimana pemberitaan tentang kedatangan Obama di 

Indonesia yang dimuat pada harian Kompas dan Jawa Pos edisi 9 

s/d 11 November 2010 

c. Kecenderungan pemberitaan pidato Obama 

Artinya bagaimana pemberitaan tentang pidato Obama di Indonesia 

yang dimuat pada harian Kompas dan Jawa Pos edisi 9 s/d 11 

November 2010 

d. Kecenderungan pemberitaan aktivitas Obama di Indonesia 

Artinya bagaimana pemberitaan aktivitas Obama di Indonesia yang 

dimuat pada harian Kompas dan Jawa Pos edisi 9 s/d 11 November 

2010 

 

4. Teknik Analisa Data 

Langkah pertama yang dilakukan dalam menganalisa data dalam 

penelitian ini adalah membaca, mencermati dan memahami berita tentang 

kunjungan Obama ke Indonesia pada koran Jawa Pos dan Kompas edisi 9 – 

11 November 2010.  Hal tersebut dilakukan untuk menemukan kalimat atau 

paragraf yang mempunyai kecenderungan dalam pemberitaan kunjungan 
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Obama ke Indonesia. Menandai kalimat yang sesuai dengan kategorisasi. 

Setelah itu, data yang didapat dimasukkan kedalam tabel seperti berikut: 

Tabel 1.1. 

Lembar Koding 

Judul berita Paragraf  Kalimat 

ke - 

Kategorisasi  

K - 1 K - 2  K - 3 K - 4 

       

       

  

Setelah data dimasukkan kedalam lembar koding, peneliti kemudian 

membandingkan data tersebut dengan lembar koding yang menjadi 

perbandingan. Untuk mempermudah perbandingannya, peneliti membuat 

tabel perbandingan sebagai berikut: 

Tabel 1.2. 

Tabel Perbandingan 

Judul 

berita 

Paragraf Kalimat 

ke - 

Kategorisasi Judul 

berita 

Paragra

f 

Kalimat 

ke - 

Kategorisasi 

K-1 K - 

2  

K - 3 K - 

4 

K -1  K-2 K-3 K-4 

              

              

 

Setelah data perbandingan pada tabel terkumpul, peneliti kemudian 

mendeskripsikan dari masing masing kategori, sehingga kemudian dapat 

diketahui perbandingan kecenderungan pemberitaan kunjungan Obama ke 

Indonesia pada koran Jawa Pos dan Kompas edisi 9 – 11 November 2010. 


