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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Komunikasi Massa

Menurut Nurudin (2007:9) dalam bukunya yang berjudul Pengantar 

Komunikasi Massa, menjelaskan definisi dari komunikasi massa adalah 

komunikasi melalui media massa (media cetak atau elektronik). Sebab, awal 

perkembangannya saja, komunikasi massa berasal dari pengembangan kata media 

of mass communication (media komunikasi massa). 

Media massa itu sendiri adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa 

menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan 

heterogen. Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lain adalah 

ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu 

menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang terbatas (Nurudin, 2007:9).  

Dalam komunikasi massa media merupakan faktor yang penting, seperti yang 

di katakan di atas, media merupakan penyalur pesan yang ingin di komunikasikan 

kepada khalayak. Selain itu, media juga merupakan gatekeeper (penapis informasi 

atau palang pintu) bagi masyarakat, melaui media massa informasi yang diterima 

terlebih dahulu diolah sebelum di sampaikan ke khalayak dan disesuaikan dengan 

visi, misi media yang bersangkutan.  

Seperti definisi yang dikemukakan oleh Bittner mengenai gatekeeper dalam 

buku Pengatar Komunikasi massa Nurudin (2007:7), inti dari pendapat itu bisa 
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dikatakan seperti ini, dalam proses komunikasi massa di samping melibatkan 

unsur-unsur komunikasi sebagaimana umumnya, ia membutuhkan peran media 

massa sebagai alat untuk menyampaikan atau menyebarkan informasi. Media 

massa itu tidak berdiri sendiri. Di dalamnya ada beberapa individu yang bertugas 

melakukan pengelolahan informasi sebelum informasi itu sampai kepada 

audience-nya. Mereka yang bertugas itu sering disebut sebagai gatekeeper. 

B. Macam-macam Media Massa 

Media massa memiliki berbagai macam, pada masa kini, media terbagi 

menjadi tiga macam, yaitu : 

1).  Media Cetak (Printed Media) : Suratkabar, Tabloid, Majalah. 

2). Media Elektronik (Electronic Media) : Radio, Televisi, 

Film/Video 

3).  Media Siber (Cyber Media): Website, Portal Berita, Blog,  

Media Sosial. 

  (www.romelteamedia.com, 19 April 2017) 

  Perkembangan macam-macam media massa ternyata tidak menghilangkan 

macam media massa terdahulunya akan tetapi mensubstitusinya. Seperti yang 

dikatakan Santana (2005:135), Sejarah media massa memperlihatkan bahwa 

sebuah teknologi baru tidak pernah menghilangkan teknologi lama, namun 

mensubstitusinya. Teori konvergensi menyatakan bahwa berbagai perkembangan 

bentuk media massa terus merentang dari sejak awal siklus penemuannya. Setiap 
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model media terbaru tersebut cenderung merupakan perpanjangan, atau evolusi, 

dari model-model terdahulu. 

 Karena itu, apa yang berubah bukanlah substansinya, Maksud dari 

subtansi ini adalah  mode-mode produksi dan perangkatnya. Perspektif ini 

didukung oleh tujuan bahwa esensi dari proses komunikasi tetap tidak berubah. 

Seperti yang dikutip oleh Garcia (2001) dalam buku jurnalistik kontemporer 

Septiawan Santana (2005:136)  bahwa apa yang membuat bentuk-bentuk 

komunikasi berbeda satu sama lain bukanlah penerapan aktualnya, namun 

perubahan-perubahan dalam proses-proses komunikasi seperti kecepatan 

komunikasi, harga komunikasi, persepsi-persepsi pihak-pihak yang 

berkomunikasi, kapasitas storage dan fasilitas mengakses informasi, jumlah 

fungsionalitas/intelijen yang dapat ditransfer.  

C. Media Online 

 Pengertian Media Online secara umum, yaitu segala jenis atau format media 

yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara.

 Dalam pengertian umum ini, media online juga bisa dimaknai sebagai sarana 

komunikasi secara online. Dengan pengertian media online secara umum ini, 

maka email, mailing list (milis), website, blog, whatsapp, dan media sosial 

(social media) masuk dalam kategori media online (www.romelteamedia.com, 21 

April 2014). 

 Asep Syamsul M. Romli (2012) dalam buku Jurnalistik Online: Panduan 

Mengelola Media Online, mengartikan media online (online media) adalah media 
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massa yang tersaji secara online di situs web (website) internet. Secara teknis 

atau ”fisik”, media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia 

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

(situs web, termasuk blog), radio online, TV online, dan email.  

 Menurut Kalyanaraman dan sundar (2008) yang dikutip oleh McQuail  

(2011:117) Terdapat beberapa inovasi yang mendasar dari internet yang 

membedakan dengan media yang terdahulu dan membutuhkan cara berpikir yang 

baru. Dua fitur yang penting adalah lingkupnya yang sangat luas untuk konsultasi 

dan pencarian berdasarkan keinginan pengguna, serta pasokan konektivitas yang 

canggih (dari segala bentuk) yang terbatas hingga baru-baru ini. Perhatian 

terhadap internet juga karena gagasan yang relatif baru serta realitas portal 

internet, sebuah istilah yang memiliki makna yang kaya yang secara esensial 

berbeda dari media yang sebelumnya kita ketahui.  

 Tulisan Marshall McLuhan adalah sumber gagasan yang kaya untuk 

melakukan riset tentang media baru. Menurut Tremayne (1997) yang dikutip 

Severin & James (2009:458) gagasan inti McLuhan bahwa the medium is the 

message dapat diaplikasikan pada internet atau pada bentuk-bentuk khusus world 

wide web, seperti situs-situs berita online. Menurut Gubman & Greer (1997) dan 

Tankard & Ban (1998) dibuku Severin & James (2009) gagasan McLuhan bahwa 

media baru sering memanfaatkan media lama sebagai isi juga dapat diterapkan 

pada internet. Beberapa penelitian telah mendokumentasikan kecenderungan 

koran-koran online untuk mengemas kembali materi-materi dari koran-koran 

cetak. 
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 Kini, hampir seluruh media berita memiliki website yang hadir dalam 

berbagai bentuk. Dalam buku Septiawan Santana K (2005:136), yang berjudul 

Jurnalisme Kontemporer menjelaskan tiga kelompok situs berita dalam kaitannya 

dengan isi yaitu : 

1). Model situs berita secara general yang kebanyakan digunakan oleh media 

berita tradisional sekedar merupakan edisi online dari medium induknya. Isi 

dengan kapabilitas-kapabilitas teknis dari cyberspace. Sejumlah fitur interaktif 

dan fungsi- fungsi multimedia ditambahkan. Isinya diupdate lebih sering daripada 

medium induknya. Washington Post Online (www.washingtonpost.com), CNN 

Interactive (www.CNN.com), dan BBC News Online (www.BBC.co.uk) adalah 

contoh-contoh tipikal tipe ini. 

2). Pada model situs kedua, bentuk situs Web-nya berisikan orisinilitas indeks, 

dengan cara mendesain ulang dan merubah isi dari berbagai media berita. Saloon, 

Slat and Drudge Report masuk ke dalam tipe ini. Situs ini memendekan portal-

portal pemberitaan melalui indeksisasi dan katagorisasi, hasil seleksi berbagai 

media berita dan isi mereka. Berbagai model situs ini memfokuskan isu- isu 

spesifik, melayani kepentingan komunitas dan kelompok-kelompok sosial 

tertentu, serta membuat saluran pertukaran pikiran dan diskusi interaktif dengan 

pembacanya. 

3). Model situs ketiga berisi diskusi dan komentar-komentar pendek tentang 

berita dan media. Media-media watchdogs masuk kedalam kelompok ini. Mereka 

menjadi saluran untuk diskusi masyarakat mengenai permasalahan yang mencuat.  
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D. Jurnalisme Masa Kini 

Menurut Santana (2005:2) dalam bukunya Jurnalistik Kontemporer, sejarah 

media mengajarkan kepada kita untuk membayangkan masa depan dengan serius. 

Seperti saat ini, ketika semua perangkat teknologi media telah bersifat digital. 

Lewat teknologi digital, kebutuhan jurnalisme akan kecepatan semakin dipenuhi. 

Lewat digitalisasi, informasi dapat dikemas ke dalam beragam format. Digitalisasi 

membuat informasi mengalir secara personal dan sekejap ke rumah-rumah. 

Masih dalam buku Santana (2005:3) Teknologi digitalisasi membuat informasi 

dapat diakses siapa pun dan dimana pun secara privat. Tiap berita bisa di-frame ke 

dalam format yang diinginkan penerima. Berita jadi bisa diatur secara any time, 

any where, and any place oleh penerima. Tidak lagi harus menunggu jadwal 

waktu “terbit” media – yang menggunakan sistem analog elektronika.  

Dalam buku Jurnalisme Masa Kini Nurudin (2009:12), Setelah muncul 

internet, definisi jurnalisme juga sudah mengalami perubahan. Jurnalisme yang 

awalnya dilekatkan pada orang yang bekerja pada media cetak, saat ini sudah 

berubah dengan munculnya citizen journalis (jurnalisme warga negara). 

Masyarakat yang tidak mempunyai penerbitan bisa menjadi wartawan atas dirinya 

sendiri dengan memakai website  atau blog. Meskipun masih menjadi terjadi 

perdebatan, perkembangan ini adalah realitas dalam lapangan kerja jurnalisme.  

Kemunculan internet tersebut juga berpengaruh pada bentuk dan kajian dalam 

dunia jurnalistik itu sendiri. Menurut Nurudin (2009:13), dalam sejarah 
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perkembangannya, jurnalisme mengalami kemajuan yang berarti. Ini sejalan 

dengan perkembangan teknologi komunikasi massa. Karenanya, kajian jurnalisme 

membawa banyak konsekuensi di bidang jurnalisme pula. Jurnalisme yang 

awalnya hanya dimonopoli oleh media cetak sudah bertambah dengan media 

elektronik seperti televisi dan radio. Bahkan sekarang, sudah kian mewabah 

fenomena internet yang mau tidak mau menyeret pembahasan jurnalisme ke 

bentuk media baru ini. Lebih dari itu, media cetak dan elektronik saat ini sudah 

berkolaborasi dengan media internet.  

E. Peran Jurnalis 

Sebelum membahas mengenai peran jurnalis, terlebih dahulu peneliti 

menjelaskan pengertian peran. Peran menurut kamus besar bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dalam masyarakat. lalu Peran adalah perilaku yang diharapkan dari 

seseorang   yang mempunyai  suatu  status. Setiap orang mungkin mempunyai  

sejumlah  status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. 

Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. 

Status adalah  seperangkat  hak  dan  kewajiban  dan  peran  adalah pemeranan 

dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut (Horton, 1999 : 118).   Selanjutnya 

pengertian dari Jurnalis sendiri, menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI), 

jurnalis adalah profesi atau penamaan seseorang yang pekerjaannya berhubungan 

dengan isi media massa.  
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Dari penjelasan di atas, peran jurnalis diartikan perangkat tingkah yang 

dimiliki jurnalis dalam bagian media massa sebagai alat dalam komunikasi yang 

dapat menyebarkan pesan secara serempak untuk mempengaruhi masyarakat. 

Dalam teori difusi- inovasi dikatakan bahwa komunikator yang mendapat pesan 

dari media massa sangat kuat untuk mempengaruhi orang-orang. Dengan 

demikian, adanya inovasi (penemuan), lalu disebarkan (difusi) melalui media 

massa akan kuat mempengaruhi massa untuk mengikutinya. Artinya, media massa 

mempunyai pengaruh yang kuat dalam penemuan baru. Apalagi jika penemuan 

baru itu kemudian diteruskan oleh para pemuka masyarakat.  

Harold Lassewell dan Charles Wright merupakan sebagian dari pakar yang 

benar-benar serius mempertimbangkan fungsi dan peran media massa dalam 

masyarakat. Wright (1959) dalam buku Werner J. Severin dan James W. Tankard, 

Jr yang berjudul Teori Komunikasi Sejarah, Metode dan Terapan di dalam Media 

Massa (2009:386) membagi media komunikasi berdasar sifat dasar pemirsa, sifat 

dasar pengalaman komunikasi dan sifat dasar pemberi informasi. Berikut empat 

fungsi media massa menurut Harold lassewell dan Charles Wright dalam buku 

Werner J. Severin dan James W. Tankard, Jr yang berjudul Teori Komunikasi 

Sejarah, Metode dan Terapan di dalam Media Massa : 

1. Pengawasan (Surveillance) 

Pengawasan atau surveillance, fungsi pertama, memberi informasi dan 

menyediakan berita. Dalam membentuk fungsi ini, media sering kali 

memperingatkan kita akan bahaya yang mungkin terjadi seperti 
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kondisi cuaca yang ekstrem atau berbahaya atau ancaman militer, 

fungsi pengawasan juga termasuk berita yang tersedia di media.  

2. Korelasi (Correlation) 

Korelasi, fungsi yang kedua, adalah seleksi dan interpretasi informasi 

tentang lingkungan. Media sering kali memasukan kritik dan cara 

bagaimana seseorang harus bereaksi terhadap kejadian tertentu. Karena 

itu korelasi merupakan bagian media yang berisi editorial dan 

propaganda. Fungsi korelasi bertujuan untuk menjalankan norma sosial 

dan menjaga konsensus dengan mengekspos penyimpangan, 

memberikan status dengan cara menyoroti individu terpilih, dan dapat 

berfungsi untuk mengawasi pemerintahan.  

3. Penyampaian Warisan Sosial (Transmission of the Social Heritage) 

Penyampaian warisan sosial merupakan suatu fungsi dimana media 

menyampaikan informasi, nilai, dan norma dari satu generasi ke 

generasi berikutnya atau dari anggota masyarakat ke kaum pendatang. 

Dengan cara ini, mereka bertujuan untuk meningkatkan kesatuan 

masyarakat dengan cara memperluas dasar pengalaman umum mereka. 

Mereka membantu integrasi individu ke masyarakat baik dengan cara 

melanjutkan sosialisasi setelah pendidikan formal berakhir, ataupun 

dengan mengawalinya pada masa-masa pra-sekolah. 

4. Hiburan (Entertainment) 

Sebagian besar isi media mungkin dimaksudkan sebagai hiburan, 

bahkan di surat kabar sekalipun, mengingat banyaknya kolom, fitur, 
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dan bagian selingan. Media hiburan dimaksudkan untuk memberi 

waktu istirahat dari masalah setiap hari dan mengisi waktu luang. 

Media mengekspos budaya massa berupa seni dan musik pada berjuta-

juta orang, dan sebagian orang merasa senang karena bisa 

meningkatkan rasa dan pilihan publik dalam seni. Bagaimanapun juga, 

masih ada sebagian orang yang tidak sepaham dengan mengatakan 

bahwa media mendorong orang melarikan diri dari masalah, merusak 

kesenian, merendahkan selera publik, dan menghalangi 

berkembangnya apresiasi terhadap seni.  

Sebagai media, fungsi utama pers adalah publikasi atau penyebarluasan 

informasi yang penting dan ingin diketahui publik.  Secara formal, fungsi pers 

dirumuskan dalam UU No. 40/1999 tentang Pers di Pasal 3  yang berbunyi 

sebagai berikut : 

Ayat 1 : Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, 
hiburan, dan kontrol sosial.  

Ayat 2 : Disamping fungsi- fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi 
sebagai lembaga ekonomi. 

Dengan demikian, menurut UU Pers, pers di Indonesia memiliki fungsi- fungsi 

sebagai: 

1. Media Pendidikan (To Educate) 

Sebagai media informasi, pers memiliki kebebasan untuk mencari serta 

menyampaikan informasi yang valid kepada masyarakat. Hal ini terkait 

dengan hak memperoleh informasi yang melekat pada masyarakat serta 
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dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

2. Media Hiburan (To Entertain) 

Sebagai media pendidikan, pers merupakan sarana pendidikan bagi 

masyarakat sehingga masyarakat dapat memperkaya wawasan serta 

pengetahuan tentang berbagai macam hal yang ingin diketahui. 

3. Kontrol Sosial (Social Control) 

Sebagai kontrol sosial, pers berfungsi mencegah terjadinya 

penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan lainnya yang dilakukan 

oleh pejabat publik atau penguasa. Kontrol sosial dilakukan melalui 

pernyataan pendapat secara bebas namun bertanggung jawab.  

4. Lembaga Ekonomi (Commercial) 

Sebagai lembaga ekonomi, pers dikelola dengan menggunakan prinsip-

prinsip ekonomi agar tercipta pers yang berkualitas sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan para insan pers, baik karyawan maupun 

jurnalis, dengan tetap menjalankan kewajiban sosialnya.  

 Lalu fungsi pers menurut Hikmat dan Purnama Kusumaningrat (2007:27) 

dalam buku ‘Jurnalistik Teori dan Praktik’ yaitu : 

1. Fungsi Informatif, yaitu memberikan informasi, atau berita, kepada 

khalayak ramai dengan cara yang teratur. Pers menghimpun berita yang 

dianggap berguna dan penting bagi orang banyak dan kemudian 

menuliskannya dalam kata-kata. 
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2. Fungsi Kontrol pers yang bertanggungjawab adalah masuk ke balik 

panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah atau 

perusahaan. Pers harus memberitakan apa yang berjalan dengan baik dan 

tidak berjalan dengan baik. Fungsi “watchdog” atau fungsi control ini 

harus dilakukan dengan lebih aktif oleh pers daripada oleh kelompok 

masyarakat lainnya. 

3. Fungsi Interpretatif dan direktif, yaitu memberikan interpretasi dan 

bimbingan. Pers harus menceritakan kepada masarakat tentang arti suatu 

kejadian. 

4. Fungsi Menghibur. Para wartawan menuturkan kisah-kisah dunia dengan 

hidup dan menarik. Mereka menyajikan humor dan drama serta musik. 

Mereka menceritakan kisah yang lucu untuk diketahui meskipun kisah itu 

tidak terlalu penting. 

5. Fungsi Regeneratif, yaitu menceritakan bagaimana sesuatu itu 

dilaksanakan di masa lampau, bagaimana dunia ini dijalankan sekarang, 

bagaimana sesuatu itu diselesaikan, dan apa yang dianggap dunia itu benar 

apa salah. Jadi, pers membantu menyampaikan warisan sosial kepada 

generasi baru agar terjadi proses regenerasi dari angkatan yang sudah tua 

kepada angkatan yang lebih muda. 

6. Fungsi Pengawalan Hak-Hak Warga Negara, yaitu mengawal dan 

mengamankan hak-hak pribadi. Demikian pula halnya, bila ada massa 

rakyat berdemonstrasi, pers harus menjaga baik-baik jangan sampai timbul 
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tirani golongan mayoritas dimana golongan mayoritas itu menguasai dan 

menekan golongan minoritas.  

7. Fungsi Ekonomi, yaitu melayani sistem ekonomi melalui iklan. Tanpa 

radio, televisi, majalah, dan suratkabar, maka beratlah untuk dapat 

mengembangkan perekonomian sepesat seperti sekarang.  

8. Fungsi Swadaya, yaitu bahwa pers mempunyai kewajiban untuk memupuk 

kemampuannya sendiri agar ia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh-

pengaruh serta tekanan-tekanan dalam bidang keuangan. 

F. Profesi Jurnalis  

 Dalam Literatur, pekerjaan seperti pemimpin redaksi, redaktur, wartawan 

atau reporter disebut sebagai profesi. Seperti juga dokter, pengacara, akuntan, dan 

pendeta, profesi wartawan adalah profesi yang bukan sekedar mengandalkan 

keterampilan seorang tukang. Ia adalah profesi yang watak, semangat, dan cara 

kerjanya berbeda dengan seorang tukang. Oleh karena itu, masyarakat 

memandang wartawan sebagai profesional. (Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, 

2006:115) 

Oleh karena itu, pada masa kini pewarta berita dianggap menjadi sebuah 

profesi yang berpengaruh. Seperti yang dikatakan Santana (2005:13), Jurnalisme, 

di abad ke-20, telah menancapkan merek yang cukup berpengaruh sebagai sebuah 

profesi. Ada empat faktor penting yang dipegangnya : perkembangan 

keorganisasian dari pekerjaan kewartawanan; kekhususan pendidikan jurnalisme; 

pertumbuhan keilmuan sejarah, permasalahan dan berbagai teknik komunikasi 
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massa; dan perhatian yang sungguh-sungguh dari tanggung jawab sosial kerja 

kewartawanan.  

Menurut Santana (2005:14) literatur jurnalisme pada tahun 1900 terbatas pada 

dua jenis textbook, dengan koleksi hanya berupa catatan-catatan hasil ceramah 

dan essai, dan dibumbui kisah-kisah sejarah dan biografi, menjadi berkopi-kopi 

dan beragam sejak abad ke-20. Isinya berkisar kisah-kisah sejarah, catatan-catatan 

para reporter dan fotografer, buku-buku pemikiran, dan pencerahan para jurnalis 

dengan berbagai kapabilitas, metode, dan etika jurnalistik.  

Bersamaan dengan itu, tumbuh pertanggung jawaban sosial jurnalisme yang 

lebih luas pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Urusan pertanggung 

jawaban sosial, sebagai pertanggungjawaban pers, akhirnya menjadi catatan-

catatan dari diskusi-diskusi akademis, buku-buku dan terbitan-terbitan periodik, 

dan pertemuan-pertemuan asosiasi kewartawanan. Berbagai studi di awal abad ke-

20 memperlihatkan para wartawan, sebagai kelompok idealis yang bertugas 

menyampaikan kepada masyarakat, punya banyak cacat ketidakseimbangan 

pemberitaan. Banyak komunitas kewartawanan menyatakan pentingnya soal-soal 

etik diperhatikan (Santana, 2005:14).  

G. Jurnalis Olahraga 

 Hampir setiap surat kabar sekarang mempunyai halaman olahraga. 

Televisi dan radio pun menyediakan porsi khusus untuk berita-berita peristiwa 

olahraga dalam siaran-siaran beritanya. Sekarang para wartawan dan penulis 
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olahraga serta redaktur-redaktur olahraga secara jurnalistik merupakan 

profesional-profesional (Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, 2007:207).  

 Dalam perkembangan mulai dari media cetak hingga media online, 

jurnalis olahraga memiliki berbagai macam cabang olahraga yang dipublikasi, 

namun spesifikasi jurnalis olahraga dalam penguasaan bidang olahraga menjadi 

nilai sendiri dalam berita yang dihasilkan. Menurut Hikmat dan Purnama 

Kusumaningrat (2007:13) bidang liputan wartawan olahraga sangat luas. Bidang 

liputan itu mencangkup khalayak olahraga yang banyak sekali, baik pesertanya 

maupun penontonnya. Sekarang ini era spesialisasi dalam profesi jurnalistik. 

Nilai, prestise dan sudah tentu penghasilan seorang wartawan olahraga akan 

meningkat dengan meningkatnya derajat keefektifannya sebagai seorang spesialis 

dalam sejumlah cabang dan kemampuannya sebagai penulis.  

Keinginan masyarakat untuk mengetahui perkembangan berbagai macam 

olahraga populer di seluruh dunia, menjadikan media maupun jurnalis olahraga 

sering menggunakan media dan sumber lain untuk dijadikan berita maupun 

headline di media tersebut. Hal tersebut muncul karena kecepatan informasi kini 

yang dapat di akses melalui internet. Tak jarang media olahraga bekerjasama 

dengan media olahraga luar negeri untuk memanjakan masyarakat dengan 

kebutuhan informasinya contohnya harian top skor yang bekerjasama dengan La 

Gazzetta Dello Sport dari Italia. Seperti yang dikatakan Hikmat dan purnama 

kusumaningrat (2007:209) berbeda dengan tipe wartawan lain, wartawan olahraga 

akan mendasarkan sebagian besar informasinya dari hasil pengamatan langsung. 
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Ia juga akan menggunakan sumber-sumber berita lain, misalnya peserta 

pertandingan, ofisial olahraga, pejabat-pejabat humas, catatan-catatan resmi, 

sumber-sumber latar belakang, dan bahkan penonton.  

H. Konsep Berita 

H.1 Pengertian Berita  

 Berita menurut sistem pers era reformasi kini menyajikan definisi berita 

versi Barat menurut The new Groiler Webster International Dictionary yang 

menyebutkan 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 suratkabar, radio, atau 

televisi; (3) Berita adalah sesuatu atau seseorang yang dipadang oleh media 

merupakan subjek yang layak untuk diberitakan (Hikmat dan Purnama 

Kusumaningrat: 39). 

 Definisi lainnya adalah seperti yang dikutip Hikmat dan Purnama 

Kusumaningrat (2007:39) dari Edward Jay Friedlander dkk (1987) Dalam 

bukunya excellence in Reporting  “Berita adalah apa yang harus anda ketahui 

yang tidak anda ketahui. Berita adalah apa yang terjadi belakangan ini yang 

penting bagi anda dalam kehidupan anda sehari-hari. Berita adalah apa yang 

menarik bagi anda, apa yang cukup menggairahkan anda untuk mengatakan pada 

seorang teman, ‘hey, apakah kamu sudah mendengar .......?’ Berita adalah apa 

yang dilakukan oleh pengguncang dan penggerak tingkat lokal, nasional, dan 
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internasional untuk mempengaruhi kehidupan anda. Berita adalah kejadian yang 

tidak disangka-sangka yang, untungnya atau sayangnya, telah terjadi”.  

H.2 Unsur Kelayakan Berita 

 Dalam menghasilkan suatu karya jurnalistik seperti berita, harus memenuhi 

unsur kelayakan sebuah berita. Dalam buku karya Hikmat Kusumaningrat dan 

Purnama Kusumaningrat (2005:48) yang berjudul Jurnalistik : Teori dan Praktik, 

terdapat lima unsur kelayakan sebuah berita, yaitu : 

1. Berita Harus Akurat 

Wartawan harus memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi dalam melakukan 

pekerjaannya mengingat dampak yang luas yang ditimbulkan oleh berita 

yang dibuatnya. Kehati-hatian dimulai dari kecermatan terhadap ejaan nama, 

angka, tanggal, dan usia serta disiplin diri untuk senantiasa melakukan 

periksa-ulang atas keterangan dan fakta yang ditemuinya. Tidak hanya itu, 

akurasi juga berarti benar dalam memberikan kesan umum, benar dalam 

sudut pandang pemberitaan yang dicapai oleh penyajian detail-detail fakta 

dan oleh tekanan yang diberikan pada fakta-faktanya. 

2. Berita Harus Lengkap, Adil dan Berimbang 

Keakuratan suatu fakta tidak selalu menjamin keakuratan arti. Fakta-fakta 

yang akurat yang dipilih atau disusun secara longer atau tidak adil sama 

menyesatkannya dengan kesalahan yang sama sekali palsu dengan terlalu 

banyak atau terlalu sedikit memberikan tekanan, dengan menyisipkan fakta -

fakta yang tidak relevan atau dengan menghilangkan fakta - fakta yang 
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seharusnya ada di sana, pembaca mungkin mendapat kesan yang palsu bagi 

seorang wartawan, untuk menyusun  sebuah laporan atau tulisan yang adil 

dan berimbang tidaklah sesulit mem elihara objektivitas. Yang dimaksudkan 

dengan sikap adil dan berimbang adalah bahwa seseorang wartawan harus 

melaporkan apa sesungguhnya yang terjadi. Misalnya manakala seseorang 

politisi memperoleh tepuk tangan yang hangat dari hadirin ketika 

menyampaikan pidatonya, peristiwa itu haruslah ditulis apa adanya. Tetapi, 

ketika sebagian hadirin walked out sebelum pidato berakhir, itu juga harus 

ditulis apa adanya. Jadi, ada dua situasi yang berbeda, keduanya harus 

termuat dalam berita yang ditulis.  

3. Berita Harus Objektif 

Selain harus memiliki ketepatan (akurasi) dan kecepatan dalam bekerja, 

seorang wartawan dituntut untuk bersifat objektif dalam menulis. Dengan 

sikap objektifnya, berita yang ia buatpun akan objektif, artinya berita yang 

dibuat itu selaras dengan kenyataan, tidak berat sebelah, bebas dari 

prasangka. 

4. Berita Harus Ringkas dan Jelas 

Mitchel V. Charnley berpendapat, bahwa pelaporan berita dibuat dan ada 

untuk melayani. Untuk melayani sebaik-baiknya, wartawan harus 

mengembangkan ketentuan-ketentuan yang disepakati tentang dan bentuk 

membuat berita. Berita yang disajikan haruslah dapat dicerna dengan cepat. 

Ini artinya suatu tulisan yang ringkas, jelas, sederhana. Tulisan berita harus 

tidak banyak menggunakan kata -kata, harus langsung, dan padu. 
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5. Berita Harus Hangat 

Berita adalah padanan kata news dalam bahasa inggris kata news itu sendiri 

menunjukkan adanya unsur waktu/apa yang new, apa yang baru yaitu lawan 

dari lama. Berita memang selalu baru, selalu hangat. Penekanan pada konteks 

waktu dalam berita kini dianggap sebagai hal biasa.   

 

H.3 kategori Berita 

 Berita memiliki berbagai macam katagori, menurut Santana (2005:20) 

berbagai elemen nilai berita itu harus dipapakarkan dengan bahasa pelaporan 

berita. Penulisannya tidaklah sama dengan menulis makalah, laporan 

pertanggungjawaban, atau hasil rapat. Dalam jurnalistik, ihwal penulisan berita ini 

punya tempat yang khusus, dalam arti, dibahas secara khusus: melalui 

karakteristik dan batasan-batasan yang mesti dipenuhinya. 

 Selain itu, terkait pula dengan jenis pemberitaan yang hendak dikontekskan. 

Dalam kaitan itulah, jurnalistik kemudian membekukan beberapa katagori 

pemberitaan seperti ditulis di buku Septiawan Santana K (2005:21) yang berjudul 

Jurnalisme Kontemporer, membagi katagori berita seperti : 

1. Hard News, Kisah berita ini merupakan desain utama dari sebuah 

pemberitaan. Isinya menyangkut hal-hal penting yang langsung terkait 

dengan kehidupan pembaca atau pemirsa. Pemberitaannya merupakan hal 

yang dianggap penting, oleh karena itu segera di informasikan oleh para 

pelaku media. 



 

30 
 

2. Feature News, Berita feature adalah kisah peristiwa atau situasi yang 

menimbulkan kegemparan atau imaji- imaji (pencitraan). Peristiwa bisa jadi 

buan termasuk yang teramat penting harus diketahui masyarakat, bahkan 

kemungkinan hal-hal yang telah terjadi beberapa waktu lalu atau tidak aktual.  

3. Sport News, Berita-berita yang memuat peristiwa olahraga, berita olahraga ini 

bisa digolongkan pada berita hard news atau feature. Selain dari hasil-hasil 

pertandingan atau perlombaan atau rangkaian kompetisi musiman, 

pemberitaan juga meliputi berbagai bidang lain yang terkait dengan olahraga, 

seperti tokoh olahragawan, kehidupan para atlet olahraga, persiapan tim 

olahraga dalam semusim kompetisi, sampai para penggemar fanatik olahraga.  

4. Social News, Kisah-kisah kehidupan sosial, sama seperti berita olahraga, 

berita sosial ini juga bisa masuk dalam katagori berita hard news maupun 

feature. Umumnya pemberitaan ini meliputi dengan kehidupan masyarakat 

sehari-hari, dari soal keluarga sampai ke soal perkawinan anak-anak. 

5. Interpretive, Di kisah berita interpretive ini, wartawan berupaya untuk 

memberi kedalaman analisis, dan melakukan survei terhadap berbagai hal 

yang terkait dengan peristiwa yang hendak dilaporkan.  

6. Science,  Dalam kisah berita ini, para wartawan berupaya menjelskan dalam 

bahsa berita, ikhwal kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

7. Consumer, Para penulis a consumer story ialah para pembantu khalayak yang 

hendak membeli barang kebutuhan sehari-hari, baik yang besifat kebutuhan 
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primer maupun sekunder, seperti peralatan rumah tangga sampai aksesoris 

dan pakaian. 

8. Financial, Para jurnalis financial news memfokuskan pemberitaannya pada 

bidang bisnis, komersial, dan investasi. Para penulis umumnya mempunyai 

referensi akademis atau kepakaran terhadap subyek-subyek yang dibahasnya. 

I.  Berita Olahraga 

 Berita-berita yang memuat peristiwa olahraga, berita olahraga ini bisa 

digolongkan pada berita hard news atau feature. Selain dari hasil-hasil 

pertandingan atau perlombaan atau rangkaian kompetisi musiman, pemberitaan 

juga meliputi berbagai bidang lain yang terkait dengan olahraga, seperti tokoh 

olahragawan, kehidupan para atlet olahraga, persiapan tim olahraga dalam 

semusim kompetisi, sampai para penggemar fanatik olahraga (Santana, 2005:21).  

I.1  Tipe Berita olahraga  

 Berita olahraga memiliki berbagai macam tipe berita, seperti yang 

disebutkan Tom E. Rolnicki Dkk (2008:123) dalam bukunya yang berjudul 

Pengantar Dasar Jurnalisme (Scholastic Journalism) disebutkan empat tipe berita 

olahraga, yaitu :  

1. Berita Advance 

Berita Advance (berita sebelum kejadian) dapat mencerminkan 

jurnalisme olahraga profesional. Feature jenis ini menampilkan aspek 

spesifik dari pertandingan yang akan datang atau memilih highlight. 

Berita disampaikan melalui kutipan, deskripsi, dan anekdo. Misalnya, 
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berita tentang kemungkinan pelatih meraih kemenangan ke-300an 

sepajang karir kepelatihannya. 

2. Berita tren 

Berita tren mencangkup tren utama dari suatu tim sejak publikasi terakhir 

suatu koran/majalah. Berita ini berisi analisis sebuah tim dan berita 

pemain. Berita tren, bersama dengan feature olahraga adalah format yang 

disukai untuk berita di yearbook (buku tahunan).  

3. Berita Game 

Berita game menawarkan detail yang signifikan, ringkasan dan highlight, 

dan analisa atas pemain dan pelatih berdasarkan waktu. Tetapi berita 

game ini bukan penjelasan-penjelasan permainan. Penulis berita jenis ini 

perlu memahami apa yang ditulisnya. Berita game ini biasanya berisikan 

data statistik, tren, momen, yang kemudian dipadukan dalam tulisan 

berita. 

4. Berita Feature Olahraga 

Berita feature olahraga adalah berita dibalik atau di luar permainan atau 

pertandingan. Berita ini terutama didasarkan pada aspek keunikan dan 

hal-hal yang menarik. 

 

  

 


