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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Internet dan Media Baru 

2.1.1. Internet 

Menurut Laquey (1997) dalam Komunikasi Massa: Suatu Pengantar 

(2007:151) mengemukakan bahwa asal mula internet adalah tercipta dari 

suatu ledakan yang tidak terduga di tahun 1969, yaitu dengan lahirnya 

Arpanet, suatu proyek eksperimen Kementerian Pertahanan Amerika 

Serikat bernama DARPA (Department of Defense Advanced Research 

Project Agency). Misi awalnya sederhana, yaitu mencoba menggali 

teknologi jaringan yang dapat menghubungkan para peneliti dengan 

berbagai sumber daya yang jauh seperti sistem komputer dan pangkalan 

data yang besar. Aparnet berhasil membantu membudidayakan sejumlah 

jaringan lainnya yang kemudian saling berhubungan.  

Berdasarkan Kalyanaraman dan Sundar (2008) dalam McQuail 

(2011:153) mengemukakan bahwa ciri utama dari metafora untuk portal 

internet yakni: 

a. Gateway : Pintu tehadap akses informasi di Web atau akses ke Web

itu sendiri.

b. Billboard : Membantu meningkatkan kesadaran akan dan keyakinan

pada situs lain di portal sebagaimana situs luar.

c. Jaringan : Tempat yang tersedia bagi pengguna dengan kesamaan

minat dan saling memamerkan minat satu sama lain.

d. Niche : Memenuhi peran khusus bagi pengguna secara umum 

atau yang ditargetkan. 

e. Merek : Sumber online tanpa henti yang menawarkan beberapa 

atau perangkat tertentu dari fungsi transaksi. 
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Adapun beberapa produk dari internet (produk digital) seperti E-book 

(buku elektronik), aplikasi pada smartphone, musik, video, game online, e-

mail, dan gambar.  

2.1.2. Media Baru  

Media baru yang dibahas disini adalah berbagai perangkat teknologi 

komunikasi yang berbagai ciri yang sama yang mana selain baru 

dimungkinkan dengan digitalisasi dan ketersediannya yang luas untuk 

penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi. Menurut Rὄssler (2001) 

dalam McQuail (2011:148) mengemukakan bahwa secara umum, media 

baru telah disambut (juga oleh media lama) dengan ketertarikan yang kuat, 

positif, dan bahkan pengharapan serta perkiraan yang bersifat eforia, serta 

perkiraan yang berlebihan mengenai signifikasi mereka. 

Menurut Poster (1999:15) dalam McQuail (2011:151) mengemukakan 

perbedaan media baru dari media lama yakni internet menggabungkan 

radio, film, dan televisi dan menyebarkannya melalui teknologi tekan 

(push), sedangkan media baru mengabaikan batasan percetakan dan model 

penyiaran dengan : 

a. Memungkinkan terjadinya percakapan antar-banyak pihak, 

b. Memungkinkan penerimaan secara simultan, perubahan dan 

penyebaran kembali obyek-obyek budaya, 

c. Menganggu tindakan komunikasi dari posisi pentingnya, dari 

hubungan kewilayahan dan modernitas, 

d. Menyediakan konta global secara instan, dan 

e. Memasukkan subyek modern atau akhir modern ke dalam mesin 

apparat yang berjaringan. 

Menurut McQuail (2011:153) ada beberapa perubahan utama yang 

berkaitan dengan munculnya media baru yakni: 

a. Digitalisasi dan konvergensi atas segala aspek media. 

b. Interaktivitas dan konektivitas jaringan yang makin meningkat. 
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c. Mobilitas dan delokasi untuk mengirim dan menerima. 

d. Adaptasi terhadap peranan publikasi dan khalayak. 

e. Munculnya beragam bentuk baru pintu (gateway) media. 

f. Pemisahan dan pengaburan dari lembaga media. 

 

2.2. Media Online sebagai Bagian dari Media Baru 

Menurut Asep Syamsul M. Romli dalam buku Jurnalistik Online: 

Panduan Praktis Mengelola Media Online (2012:30-31) bahwa media 

online bisa dikatakan sebagai media “generasi ketiga” setelah media cetak 

(printed media) seperti koran, tabloid, majalah, buku, dan media elektronik 

(electronic media) seperti radio, televisi, dan film atau video. Secara teknis, 

media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia 

(komputer dan internet). Termasuk kategori media online adalah portal, 

website (situs web, termasuk blog dan media sosial seperti facebook dan 

twitter), radio online, TV online, dan email. Yang menjadi objek kajian 

dalam pembahasan buku ini adalah media online berupa website, utamanya 

website berita (news online media) karena situs berita merupakan media 

online yang paling umum diaplikasikan dalam praktik jurnalistik modern 

dewasa ini. 

Menurut Romli (2012:32-33) mengemukakan bahwa media online 

berupa situs berita bisa diklasifikasikan menjadi lima kategori: 

a. Situs berita berupa “edisi online” dari media cetak surat kabar 

atau majalah, seperti republika online, kompas cybermedia, 

media-indonesia.com, seputar-indonesia.com, pikiran-

rakyat.com, dan tribunjabar.co.id. 

b. Situs berita berupa “edisi online” media penyiaran radio, seperti 

Radio Australia (radioaustralia.net.au) dan Radio Nederland 

(rnw.nl). 

c. Situs berita berupa “edisi online” media penyiaran televisi, 

seperti CNN.com, metrotvnews.com, dan liputan6.com. 
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d. Situs berita online “murni” yang tidak terkait dengan media 

cetak atau elektronik, seperti antaranews.com, Detik.com, dan 

VIVA News. 

e. Situs “indeks berita” yang hanya memuat link-link berita dari 

situs berita lain, seperti Yahoo! News, Plasa.msn.com, 

NewsNow, dan Google News seperti layanan kompilasi berita 

yang secara otomatis menampilkan berita dari media online. 

Dari sisi pemilik atau publisher, jenis-jenis website dapat 

digolongkan menjadi enam jenis yakni: 

a. News Organization Website, yaitu situs lembaga pers atau 

penyiaran, misalnya edisi online surat kabar, televisi, agen 

berita, dan radio. 

b. Commercial Organization Website, yaitu situs lembaga bisnis 

atau perusahaan, seperti manufaktur, retailer, dan jasa keuangan, 

termasuk toko-toko online (online store) dan bisnis online. 

c. Website Pemerintah, di Indonesia ditandai dengan domain [dot] 

go.id seperti indonesia.go.id (Portal Nasional Indonesia), 

setneg.go.id, dan dpr.go.id. 

d. Website Kelompok Kepentingan (Interest Group), termasuk 

website ormas, parpol, dan LSM. 

e. Website Organisasi Non-Profit seperti lembaga amal atau grup 

komunitas. 

f. Personal Website (Blog). 

Menurut Romli (2012:33-34) karakteristik sekaligus keunggulan 

media online dibandingkan media konvensional antara lain: 

a. Multimedia, yakni dapat memuat atau menyajikan 

berita/informasi dalam bentuk teks, audio, video, grafis, dan 

gambar secara bersamaan. 
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b. Aktualitas, yakni berisi info aktual karena kemudahan dan 

kecepatan penyajian. 

c. Cepat, yakni begitu diposting atau diupload langsung dapat 

diakses semua orang. 

d. Update, yakni pembaruan (updating) informasi dapat dilakukan 

dengan cepat baik dari sisi konten maupun redaksional, misalnya 

kesalahan ketik/ejaan. 

e. Kapasitas luas, yakni halaman web bisa menampung naskah 

sangat panjang. 

f. Fleksibilitas, yakni pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja 

dan dimana saja, juga jadwal terbit (update) bisa kapan saja, bisa 

setiap saat. 

g. Luas, yakni menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses 

internet. 

h. Interaktif, yakni dengan adanya fasilitas kolom komentar dan 

chat room. 

i. Terdokumentasi, yakni informasi tersimpan di bank data (arsip) 

dan dapat ditemukan melalui link, artikel terkait, dan fasilitas 

cari (search). 

j. Hyperlinked, yakni terhubung dengan sumber lain (links) yang 

berkaitan dengan informasi tersaji. 

Ada juga karakter media online yang menjadi kekurangan atau 

kelemahannya menurut Romli (2012:34), antara lain: 

a. Ketergantungan terhadap perangkat komputer dan koneksi 

internet. Jika tidak ada aliran listrik, baterei habis, dan tidak ada 

koneksi internet, juga tidak ada browser, maka media online 

tidak bisa diakses. 

b. Bisa dimiliki dan dioperasikan oleh sembarang orang. Mereka 

yang tidak memiliki keterampilan menulis sekalipun dapat 



15 
 

 

menjadi pemilik media online dengan isi berupa copy paste dan 

informasi situs lain. 

c. Adanya kecenderungan mata mudah lelah saat membaca 

informasi media online, khususnya naskah yang panjang. 

d. Akurasi sering terabaikan karena mengutamakan kecepatan, 

berita yang dimuat di media online biasanya tidak seakurat 

media cetak, terutama dalam hal penulisan kata (salah tulis). 

2.3.Media Online sebagai Lembaga Politik 

Politik berasal dari bahasa Yunani yakni politikos, yang berarti dari, 

untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, adalah proses 

pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain 

berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. 

Media massa pers dan siaran awal secara luas dipandang 

menguntungkan bagi berjalannya politik yang demokratis. Keuntungan 

berasal dari arus informasi tentang peristiwa peristiwa public kepada semua 

warga negara dan terbukanya politikus dan pemerintah bagi sorotan dan 

kritik public. Menurut Coleman (1999) dalam McQuail (2011:165) 

menunjukkan peran media baru dalam layanan subversive dari ekspresi 

bebas dibawah pernyataan control otoriter alat-alat komunikasi yang tidak 

kalah penting.  

McQuail (2011:166) mengemukakan tentang keuntungan teoritsi dari 

internet bagi politik demokrasi sebagai berikut: 

a. Ruang untuk interaktivitas sebagaimana juga arus satu arah. 

b. Kehadiran komunikasi vertikal dan horizontal, mempromosikan 

kesetaraan. 

c. Hilangnya perantara, berarti berkurangnya peran jurnalisme untuk 

melakukan mediasi pada hubungan antara warga negara dan 

politikus. 

d. Ongkos yang rendah bagi pengirim dan penerima. 

e. Kontak yang langsung bagi dua belah pihak. 
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f. Hilangnya batasan terhadap kontak. 

Satu cara untuk merangkum situasi yang muncul dari banyaknya tekanan 

terhadap media yang membawa keuntungan tertentu adalah dengan mengatakan 

adanya kepentingan publik dalam bagaimana perilaku media itu sendiri. 

Menurut McQuail (2011:180) mengatakan bahwa konsep ini sederhana, namun 

juga sangat ditantang dalam teori sosial politik. McQuail (2011:182) juga 

mengemukakan kriteria utama kepentingan publik bagi media yakni: 

a. Struktur 

 Kebebasan publikasi 

 Pluralitas kepemilikan 

 Jangkauan yang luas (hampir universal) 

 Keberagaman saluran dan bentuk 

b. Konten 

 Keberagaman informasi, opini, dan budaya 

 Mendukug tatanan publik dan hukum 

 Informasi dan budaya yang berkualitas tinggi 

 Mendukung sistem politik demokratis (ranah publik) 

 Menghormati kewajiban internasional dan Hak Asasi 

Manusia 

 Menghindari hal-hal yang berbahaya bagi masyarakat dan 

individu 

Kaitan antara sistem media dan politik menunjukkan perbedaan 

antarbudaya yang besar menurut Gunther dan Mugham (2000) (dalam McQuail, 

2011:270). Meskipun demikian, dalam tiap kasus hubungannya memiliki relasi 

dengan struktur, perilaku, dan kinerja. Pertama ada badan hukum, peraturan, 

dan kebijakan di tiap negara yang telah dirundingkan melalui sistem politik dan 

yang menjamin hak dan kebebasan dan menyusun kewajiban dan batasan, 

bahkan terhadap media yang paling bebas dalam ranah publik. Para pemilik 

media swasta secara umum memiliki kepentingan finansial dan strategis yang 

menimbulkan upaya untuk memengaruhi pengambilan  keputusan politik. 
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2.4. Media Online sebagai Industri 

2.4.1. Pengertian dan Ciri-ciri Industri 

Istilah industri berasal dari bahasa latin yaitu “industria” yang berarti 

buruh atau tenaga kerja sedangkan pengertian industri menurut UU Nomor 

5 tahun 1984 yakni: 

“kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang 
setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih 
tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang-bangun dan 
perekayasaan industri.” 

Menurut KBBI, industri adalah kegiatan memproses atau mengolah 

barang dengan menggunakan sarana peralatan. Menurut Rostow (dalam 

pelajaran.co.id) menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan 

industri negara di dunia pada umumnya terdiri dari 5 tahapan, yaitu: 

1. Masyarakat tradisional (the traditional society) 

2. Prakondisi menuju tinggal landas (the precondition for take off) 

3. Masa tinggal landas (take off) 

4. Menuju kearah kedewasaan (the drive to maturity) 

5. Suatu masa masyarakat berkonsumsi tinggi (the age of high 

consumption) 

Sedangkan ciri-ciri dari industri yakni adanya bahan mentah diolah 

menjadi bahan baku dan kemudian menjadi barang setengah jadi atau jadi 

menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi yakni produk. 

2.4.2. Industri Media 

Dalam skripsi Rifdah (UIN Surabaya, 31) mengatakan bahwa 

pertumbuhan industri media dimanapun berkaitan erat dengan sistem 

ekonomi politik begitupun yang terjadi di Indonesia. Lanskap industri 

media di Indonesia sangat dinamis. Media terus menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan manusia, oleh karena itu perkembangan media 

selalu penting bagi masyarakat. 
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Dalam bisnis media massa menurut Rifdah (UIN Surabaya, 32), profit 

didapat dari konten melalui iklan. Sebagaimana dipaparkan oleh Tunstall 

(1991:82) dalam McQuail (2011:251) yakni persaingan demi sumber 

pendapatan tunggal mengakibatkan keseragaman yang sifatnya mengikuti. 

Tunstall menyatakan bahwa hal ini merupakan alasan bagi kualitas yang 

dianggap bercita rasa rendah atau sekedar keseragaman yang mengikuti. 

2.4.3. Media sebagai Bisnis 

Media semakin menjadi industri tanpa meninggalkan bentuknya sebagai 

institusi masyarakat. Menurut McQuail (2011:244) mengatakan bahwa 

kunci bagi karakter institusi media yang tidak biasa adalah bahwa 

aktivitasnya tidak terpisahkan secara ekonomi maupun politik. Aktivitas ini 

melibatka produksi barang dan layanan yang sering kali bersifat pribadi 

yakni konsumsi bagi kepuasan pribadi individu dan publik dipandang perlu 

bagi bekerjanya masyarakat sebagai keseluruhan dan juga pada ranah 

publik. Karakter publik media diturunkan terutama dari fungsi politik media 

dalam demokrasi, tetapi juga dari fakta bahwa informasi, budaya, dan 

gagasan dianggap sebagai kepemilikan kolektif. 

McQuail (2011:253) mengemukakan bahwa ada beberapa prinsip 

ekonomi pasar media yakni: 

a. Media masih dibedakan menurut kepemilikan struktur biaya tetap 

atau variabel. 

b. Pasar media memiliki karakter pemasukan yang makin belipat 

ganda, khususnya berdasarkan platform internet. 

c. Media berbasis pendapatan iklan lebih rentan terhadap pengaruh 

eksternal yang tidak diinginkan atas konten. 

d. Media berbasis pendapatan konsumen rentan terhadap menipisnya 

dana. 

e. Sumber-sumber pendapatan yang berbeda membutuhkan 

pengukuran kinerja pasar yang berbeda. 
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f. Dimana pasar majemuk berlaku, kinerja satu pasar dapat 

mempengaruhi kinerja yang lain 

g. Iklan dalam media khusus dapat mempromosikan keragaman suplai 

h. Jenis iklan tertentu mendapatkan manfaat dari konsentrasi pasar 

khalayak. 

i. Persaingan demi sumber pendapatan yang sama berujung pada 

keseragaman. 

2.5. Macam Rubrik di Media Online 

2.5.1. Definisi Rubrik 

Dikutip dari infodanpengertian.blogspot.co.id, ada beberapa pengertian 

rubrik menurut para ahli. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia), rubrik adalah karangan yang bertopik tertentu dalam surat kabar, 

majalah, dan sebagainya. Misalnya dalam suatu majalah remaja terdapat 

rubrik puisi, cerita pendek, rubrik kesehatan, rubrik zodiak, rubrik iptek, 

ataupun rubrik musik.  

Onong Uchjana Effendy mengutarakan definisi mengenai rubrik dalam 

Kamus Komunikasi, bahwa Rubrik berasal dari bahasa Belanda yaitu 

Rubriek, yang artinya ruangan pada halaman surat kabar, majalah atau 

media cetak lainnya mengenai suatu aspek atau kegiatan dalam kehidupan 

masyarakat, misalnya rubrik wanita, rubrik olahraga, rubrik pendapat 

pembaca (Effendi, 2003: 316).  

Menurut Effendy, jenis-jenis rubrik adalah sebagai berikut:  

1.  Rubrik informasi  

 Perihal keluarga (pertunangan, perkawinan, kelahiran, 

kematian)  

 Kesejahteraan (koperasi, fasilitas dari organisasi, kredit 

rumah)  

 Pengumuman pimpinan organisasi  

 Peraturan  

 Surat keputusan  
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 Pergantian pemimpin  

 Kepindahan pegawai  

 Pertemuan (rapat kerja, penataran, konferensi, dll)  

2. Rubrik edukasi  

 Tajuk rencana  

 Artikel (pengetahuan, keterampilan, keagamaan, dll)  

 Kutipan pendapat tokoh (keahlian, kemasyarakatan, 

keagamaaan)  

3. Rubrik rekreasi  

 Cerita pendek  

 Anekdot  

 Pojok atau sentilan  

 Kisah minat insani (human interest)  

2.5.2. Definisi Berita 

Berita lebih mudah diketahui daripada didefinisikan. Ada beberapa 

definisi berita dari pendapat beberapa penulis diantaranya definisi berita 

versi Barat menurut The New Grolier Webster International Dictionary 

yang menyebutkan bahwa berita adalah (1) Informasi hangat tentang 

sesuatu yang telah terjadi, atau tentang sesuatu yang belum diketahui 

sebelumnya: (2) Berita adalah informasi seperti yang disajikan oleh media 

semisal surat kabar, radio, atau televisi: (3) Berita adalah sesuatu atau 

seseorang yang dipandang oleh media merupakan subjek yang layak untuk 

diberitakan. Definisi lainnya seperti dikemukakan oleh Edward Jay 

Friedlander dkk.dalam bukunya Excellence in Reporting yakni  : 

“Berita adalah apa yang harus anda ketahui yang tidak anda ketahui. 
Berita adalah apa yang terjadi belakangan ini yang penting bagi anda 
dalam kehidupan sehari-hari. Berita adalah apa yang menarik bagi anda, 
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apa yang cukup menggairahkan anda untuk mengatakan kepada seorang 
teman, ‘Hey, apakah kamu sudah mendengar….?’ Berita adalah apa 
yang dilakukan oleh pengguncang dan penggerak tingkat lokal, 
nasional, dan internasional untuk mempengaruhi kehidupan anda. Berita 
adalah kejadian yang tidak disangka-sangka yang untungnya atau 
sayangnya, telah terjadi.” 

Mitchell V Charnley mendefinisikan berita adalah laporan aktual 

tentang fakta-fakta dan opini yang menarik atau penting, atau keduanya, 

bagi sejumlah besar orang. (Kusumaningrat, 2014:39). 

Tetapi dari semua definisi itu, jika kita sederhanakan, maka akan kita 

peroleh suatu definisi yang mudah dipahami, yaitu bahwa berita adalah 

informasi actual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik perhatian 

orang. (Kusumaningrat, 2014:40). 

 

2.5.3. Unsur Layak Berita 

Menurut Kusumaningrat (2014:48-57) ada beberapa sifat berita yang 

layak dikatakan menjadi sebuah berita, dan sifat berita tersebut adalah : 

1. Akurat yaitu benar dalam memberikan kesan umum, benar 

dalam sudut pandang pemberitaan yang dicapai oleh penyajian 

detail-detail fakta dan oleh tekanan yang diberikan oleh fakta-

faktanya. 

2. Lengkap, Adil dan Berimbang yaitu bahwa seorang wartawan 

haruslah melaporkan apa yang sesungguhnya terjadi. Dengan 

terlalu banyak atau terlalu sedikit memberikan tekanan, dengan 

menyisipkan fakta-fakta yang tidak relevan atau dengan 

menghilangkan fakta-fakta yang seharusnya ada disana, 

pembaca mungkin mendapat kesan yang palsu. 

3. Objektif yaitu berita yang dibuat itu selaras dengan kenyataan, 

tidak berat sebelah dan bebas dari prasangka. 
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4. Ringkas dan jelas yaitu tulisan berita harus tidak banyak 

menggunakan kata-kata, harus langsung dan padu. 

5. Hangat yaitu kata news sendiri itu menunjukkan adanya unsur 

waktu, yaitu new, apa yang baru, yaitu lawan dari lama, berarti 

berita memang selalu baru, selalu hangat. 

Dalam sebuah berita juga terdapat unsur-unsur nilai berita yang 

sekarang digunakan dalam memilih berita. Unsur-unsur tersebut adalah : 

1. Aktualitas, bagi surat kabar semakin aktual berita-beritanya, 

artinya semakin baru peristiwanya terjadi, semakin tinggi nilai 

beritanya. 

2. Kedekatan (Proximity), peristiwa yang mengandung unsur 

kedekatan dengan pembaca akan menarik perhatian. 

3. Keterkenalan (Prominence), kejadian yang menyangkut tokoh 

terkenal akan menarik perhatian pembaca. 

4. Dampak (Consequence), pentingnya mengukur luasnya dampak 

dari suatu peristiwa, peristiwa yang memiliki dampak luas 

terhadap masyarakat. Contoh peristiwa kenaikan BBM. 

5. Human Interest, bahwa dalam berita human interest terkandung 

unsur yang menarik empati, simpati atau menggugah perasaan 

khalayak yang membacanya. (Kusumaningrat, 2014:61-64). 

 

2.6. Media Massa dan Konstruksi Realitas 

Menurut Alex Sobur (2015:88) media massa merupakan alat untuk 

menyampaikan pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dalam 

bentuk surat kabar, televisi, radio, majalah, tabloid, buku, dan film. Dalam 

menyampaikan pesan kepada khalayak, media massa terlebih dahulu 
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menyeleksi isu yang layak ditampilkan dan penekanan terhadap isi 

beritanya. Pekerjaan media pada hakikatnya adalah mengkonstruksikan 

realitas. Isi media adalah hasil para pekerja media mengkonstruksikan 

berbagai realitas yang dipilihnya. 

Menurut Tuchman (Sobur, 2015:88) mengemukakan bahwa disebabkan 

sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media massa adalah menceritakan 

peristiwa-peristiwa, maka seluruh isi media adalah realitas yang telah 

dikonstruksikan (constructed reality). Pembuatan berita di media pada 

dasarnya tak lebih dari penyusunan realitas-realitas hingga membentuk 

“cerita”. 

Menurut Sobur (2015:163) perspektif wartawanlah yang akan 

menentukan fakta yang dipilihnya, ditonjolkannya, dan dibuangnya. 

Pekerjaan utama seorang wartawan adalah mengisahkan hasil reportasenya 

kepada khalayak. Dengan demikian wartawan selalu terlibat dengan usaha-

usaha mengkonstruksikan realitas, yakni menyusun fakta yang 

dikumpulkannya ke dalam suatu bentuk laporan jurnalistik berupa berita 

(news), karangan khas (features), atau gabungan keduanya (news feature). 

Karena menceritakan berbagai kejadian atau peristiwa itulah maka tidak 

berlebihan bila dikatakan bahwa seluruh isi media adalah realitas yang telah 

dikonstruksikan (constructed reality). Laporan-laporan jurnalistik di media 

pada dasarnya tidak lebih dari hasil penyusunan realitas-realitas dalam 

bentuk sebuah cerita. (Sobur, 2015:88-89). 

Menurut Berger dan Luckmann (Sobur, 2015:91) memulai penjelasan 

realitas sosial dengan memisahkan pemahaman “kenyataan” dan 

“pengetahuan”. Berger dan Luckmann mengartikan realitas sebagai sebagai 

kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas, yang diakui memiliki 

keberadaan (being) yang tidak bergantung kepada kehendak sendiri. 

Sementara, pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-

realitas itu nyata (real) dan memiliki karakteristik secara spesifik. Realitas 

social dikonstruksikan melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan 

internalisasi. Konstruksi social dalam pandangan Berger dan Luckmann 
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tidak berlangsung dalam ruang hampa namun sarat dengan kepentingan-

kepentingan. 

Berkenaan dengan hal tersebut, media massa khususnya komunikator 

massanya lazim melakukan berbagai tindakan dalam konstruksi realitas di 

mana hasil akhirnya berpengaruh kuat terhadap pembentukan makna atau 

citra tentang suatu realitas. Media sesungguhnya memainkan peran khusus 

dalam mempengaruhi budaya tertentu melalui penyebaran informasi. Peran 

media sangat penting karena menampilkan sebuah cara dalam memandang 

realita.(Sobur, 2015:92-93). 

Gambar 2.3. 

Teori Hirarki Level Pengaruh 

Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese 

 

Dalam teori hirarki level pengaruh menurut Pamela J. Shoemaker dan 

Stephen D. Reese dalam buku Mediating The Message: Theories of 

Influences on Mass Media Content, konstruksi realitas dipengaruhi 

beberapa faktor yakni : 

a. Ideologi Media 
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Menurut Shoemaker dan Stephen (1996:270-271), media 

membantu menegakkan batas-batas dari permintaan sosial dengan 

menunjukkan mana yang bisa diterima dan mana yang tidak bisa 

diterima sebagaimana sistem sosial, level penempatan diantara 

negara mempengaruhi prioritas dalam meliput berita. Meskipun 

memiliki nilai berita yang sama baik liputan berita lokal maupun 

internasional, mengukur politik, ekonomi, dan budaya sangat 

penting sekali mempengaruhi untuk mempertimbangkan mana yang 

penting, yang mana menjadi salah satu kriteria kelayakan berita 

menyeluruh. Dalam hal ini, jurnalis tidak akan menggunakan 

rutinitas objektif secara seimbang kapan subjek berada diluar ara 

kontrversi dan didalam area yang menyimpang. Shoemaker dan 

Stephen juga mengemukakan bahwa dalam menjalankan bisnis, 

golongan atas merespon media sebagai kelas ketika prinsip dari inti 

ideologi terancam. Semakin dekat media terhubung dengan 

golongan atas lainnya, maka akan semakin teratur konten media 

dengan sudut pandang ideologi golongan atas tersebut.  

b. Pengaruh Extra Media 

Menurut Shoemaker dan Stephen (1996:268-269) 

mengemukakan bahwa semakin besar sumber kekuatan politik dan 

ekonomi yang dimiliki, maka reporter semakin dapat mempengaruhi 

laporan berita seperti sumber secara umum yang dapat dengan 

mudah diakses oleh anggota pegawai yang masuk pada jam kerja 

kantor secara spesifik untuk mendapatkan informasi ke luar media 

dengan cepat. Meskipun sumber resmi seperti kantor pemerintahan 

dan kepolisian mendominasi dikeseluruhan konten berita, 

presentase dari sumber resmi akan lebih tinggi didalam ceritanya 

tentang isu daripada tentang acara tersebut.  Maksudnya isu yang 

lebih disukai daripada acara meliputi ketertarikan pada sumber 
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resmi  yang mana akan mecari jurnalis untuk mendapatkan 

informasi. 

c. Pengaruh Organisasi 

Menurut Shoemaker dan Stephen (1996:266-267) 

mengemukakan bahwa semakin besar suatu media, kurangnya 

pekerja yang serupa akan menjadi masyarakat pada umumnya. 

Penelitian menunjukkan sebagai contoh bahwa jurnalis pada 

organisasi berita besar akan lebih liberal dibandingkan dengan 

jurnalis pada umumnya. Organisasi besar cenderung merekrut orang 

dari latar belakang yang besar. Dikemukakan juga oleh Shoemaker 

dn Stephen (1996:173) bahwa organisasi berita juga menghadapi 

tekanan pertumbuhan ekonomi dengan berperan baik dalam 

mendikte keputusan jurnalistiknya. Bagaimanapun struktur 

organisasi mempengaruhi konten kan berdampak pada budaya kerja 

dan tingkat independensi media tersebut. 

d. Pengaruh Rutinitas Media 

Rutinitas media memiliki dampak yang penting dalam 

memproduksi konten berita dengan membentuk lingkungan kerja 

yang dibutuhkan tanpa membawa keluar pekerjaan individu pekerja 

medi tersebut sebab khalayak memiliki keterbatasan waktu dan 

perhatian terhadap media, sedangkan organisasi media memiliki 

keterbatasan sumber. 

e. Pengaruh Individu Pekerja Media 

Menurut Shoemaker dan Stephen (1996:102) 

mengemukakan bahwa faktanya pekerja media yang berpendidikn 

baik akan berdampak pada konten media sebab karakteristik 

komunikator, latar belakang, dan pengalaman di media 
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mempengaruhi peran dan perilaku professional individu. 

Berdasarkan dua variable perilaku, kita percaya bahwa etika dan 

peran komunikator yang professional lebih mempengaruhi konten 

daripada keyakinan, nilai, dan perilaku individu itu sendiri. 

 


