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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Massa 

2.1.1 Definisi Komunikasi Massa 

Menurut Nurudin (2007) dalam Pengantar Komunikasi Massa, 

komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (cetak dan elektronik). 

Sebab, awal perkembangannya saja komunikasi massa berasal dari pengembangan 

kata media of mass communication (media komunikasi massa). Komunikasi 

massa merupakan proses menciptakan kesamaan arti antara media massa dengan 

khalayak mereka (Baran, 2011:7). 

2.1.2 Ciri-Ciri Komunikasi Massa 

Nurudin (2007) dalam bukunya Pengantar Komunikasi Massa  

menyebutkan ada 7 ciri komunikasi massa, diantaranya: 

1. Komunikator dalam komunikasi massa melembaga, komunikator bukan 

hanya satu orang, melainkan sekumpulan orang yang bekerja dalam 

sebuah lembaga atau sistem. 

2. Komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen, artinya penonton 

berasal dari beragam latar belakang pendidikan, umur, jenis kelamin, 

status sosial ekonomi, jabatan hingga agama. 
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3. Pesannya bersifat umum, pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak 

ditujukan untuk satu orang atau satu kelompok masyarakat tertentu, 

melainkan kepada khalayak yang plural. 

4. Komunikasinya berlangsung satu arah, komunikasi hanya berlangsung dari 

media massa menuju komunikan. 

5. Komunikasi massa menimbulkan keserempakan, dalam proses penyebaran 

pesan-pesannya berlangsung secara serempak. 

6. Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis, media massa sebagai 

alat utama dalam menyampaikan pesan kepada khalayak sangat 

membutuhkan bantuan peralatan teknis. 

7. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper, ada bagian yang memilah 

dan memilih pesan menyesuaikan dengan media yang bersangkutan. 

2.1.3 Bentuk-Bentuk Media dalam KomunikasiMassa 

Baran (2011) dalam Pengantar Komunikasi Massa menyebutkan ada 5 

bentuk media massa, diantaranya: 

1. Buku, buku merupakan media massa pertama dan dalam banyak hal 

adalah yang paling pribadi. Fungsinya adalah memberikan informasi dan 

menghibur. 

2. Surat kabar, surat kabar merupakan media massa yang bergantung pada 

iklan sebagai pendukung keuangan mereka, mengubah hubungan antara 

khalayak dan media untuk selamanya. 
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3. Majalah, majalah merupakan media massa cetak yang juga memiliki 

segmen pembaca tersendiri, biasanya majalah lebih ditujukan kepada 

kelompok-kelompok pembaca khusus. 

4. Film, berbeda dengan buku maupun media massa cetak yang lainnya, 

maka film ini menawarkan sebuah bentuk hiburan kepada khalayak dalam 

bentuk audio dan video. 

5. Radio, radio merupakan media massa elektronik pertama, media siaran 

nasional pertama,  juga menghasilkan jaringan, genre program beragam 

untuk menjangkau semua khalayak. 

2.2  Jurnalisme Online 

2.2.1 Definisi Jurnalisme Online 

Jurnalisme online adalah produk jurnalistik yang dipublikasikan secara 

online melalui internet. Munculnya jurnalisme online akibat dari perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi. Sifat konvergen dari media online membuat 

jurnalisme online memiliki karakteristik tersendiri yang unik (Vera, 2016:48). 

Menurut Badoel (2002, dalam McQuail, 2010:19) sifat-sifat kunci jurnalisme 

online, yaitu interaktivitas, hipertekstualitas, multimodalitas, dan asinkronitas. 

2.2.2 Sejarah Jurnalisme Online 

Setelah komputer dan layanan online berkembang pesat, informasi 

menjadi seperti jalan tol bebas hambatan di mana akses dan kecepatan tinggi, 

seperti tidak ada batasan. Mahasiswa dan bahkan siswa menengah mendapatkan 

informasi melalui komputer personal yang terpasang di sekolah dan di rumah 



15 
 

mereka. dengan mengandalkan sumber ini, jurnalis dapat melakukan riset dan 

wawancara untuk menyusun berita dan menawarkan informasi dan kontak 

tambahan dengan publikasi di luar jadwal penerbitan normal (Rolnicki dkk, 

2008:311) 

Tanggal 17 Januari 1998 disebut-sebut sebagai tonggak sejarah kelahiran 

jurnalistik online, yaitu ketika Mark Druge, berbekal sebuah laptop dan modem, 

mempublikasikan kisah perselingkuhan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, 

dengan Monica Lewinsky (Monicagate) di website Drudge Report, setelah 

majalah Newsweek dikabarkan menolak memuat kisah skandal seks hasil 

investigasi Michael Isikoff itu. Semua orang mengakses internet segera 

mengetahui rincian cerita “Monicagate” yang juga dikenal dengan sebutan 

“Monica Scandal” dan “Sexgate” itu. Dua tahun kemudian atau awal tahun 2000-

an, muncullah situs-situs pribadi yang menampilkan laporan jurnalistik 

pemiliknya yang kini dikenal dengan website blog, weblog atau blog saja 

(Romli,2014:19-20) 

Mewabahnya  demam internet ikut menurunkan tiras surat kabar karena 

media-online semakin disukai. Hampir semua media cetak saat ini memiliki edisi 

online. Namun menjadi boomerang, dengan adanya edisi online yang gratis, orang 

merasa tidak perlu  lagi untuk berlangganan surat kabar. Media online yang 

memiliki nilai aktualitas yang lebih tinggi dibandingkan media cetak ini bisa 

diakses secar gratis. beritanya terus menerus di-update setiap  saat, sedangkan 

media cetak baru bisa dibaca keesokan harinya (Bajari dan Salaha, 210:468) 
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2.2.3 Karakteristik Jurnalisme Online  

Mike Ward (2002, dalam Romly (2014:15) menyebutkan beberapa 

karakteristik jurnalistik online sekaligus yang membedakan dengan media 

konvensional (keunggulan), yaitu: 

1. Immediacy: kesegaran atau kecapatan penyampaian informasi. Radio dan 

TV memang bisa cepat menyampaikan berita, namun biasanya harus 

“menginterupsi” acara yang sedang berlangsung (breaking news). 

Jurnalistik online tidak demikian. Tiap menit, bahkan dalam hitungan 

detik, sebuah berita dapat diposting. 

2. Multiple pagination: bisa berupa ratusan page (halaman), terkait satu sama 

lain, juga bisa dibuka tersendiri (new tab/new window) 

3. Multimedia: menyajikan gabungan teks, gambar, audio, video, dan grafis 

sekaligus. 

4. Flexibility Delivery Platform: wartawan bisa  menulis berita kapan saja 

dan di mana saja, di atas tempat tidur sekalipun. 

5. Archieving: terarsipkan, dapat dikelompokkan berdasarkan kategori 

(rubrik) atau kata kunci (keyword, tags), juga tersimpan lama yang dapat 

diakses kapan pun. 

6. Relationship with reader: kontak atau interaksi  dengan pembaca dapat 

“langsung” saat itu juga melalui kolom komentar dan lain-lain. 
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2.3 Jurnalisme Warga (Citizen Journalism) 

2.3.1 Definisi Jurnalisme Warga 

Jurnalisme warga atau citizen journalism dapat didefinisikan sebagai 

praktik jurnalistik yang dilakukan oleh orang biasa, bukan wartawan profesional 

yang bekerja di sebuah media (Romli, 2014:21). Sedangkan menurut Nawiroh 

Vera (2016) dalam bukunya Komunikasa Massa, menyebutkan bahwa citizen 

journalism dapat diartikan bahwa warga atau masyarakat sebagai bahan 

utamanya, karena warga yang memperoleh data, menuliskannya, bahkan 

menyebarluaskan.  

2.3.2 Sejarah Jurnalisme Warga 

Atwar Bajari dan Sahala Tua Saragih (2011) dalam bukunya Komunikasi 

Kontekstual menjelaskan sejarah munculnya jurnalisme warga pada tahun 1988 

pada saat pemilihan presiden AS. Jay Rossen, dosen Universitas  New York, 

memperkenalkan genre jurnalistik ini kepada warga AS. Padahal saat itu internet 

masih merupakan barang langka. 

Media jurnalisme warga yang paling fenomenal adalah OhmyNews yang 

berpusat di Korea Selatan. Didirikan tahun 2000 oleh Oh Yeon Ho. Sampai tahun 

2007 OhmyNews memiliki 50.000 kontributor dari seluruh penjuru Korea Selatan. 

Setiap hari memuat setidaknya 300 berita dari seluruh dunia. Sekarang 

OhmyNews memiliki edisi bahasa Inggris dengan kontributor tetap 1.000 orang 

dari sekitar 100 negara. 
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Belakangan jurnalisme warga bukan hanya dilakukan melalui media internet, 

tetapi juga melalui media lainnya, seperti halnya radio, surat kabar yang 

menyediakan rubrik Jurnalisme Warga, begitu juga dengan televisi.  

2.3.3 Pengaruh Jurnalisme Online terhadap Perkembangan Jurnalisme 

Warga 

Atwar Bajari dan Sahala Tua Saragih (2011) dalam Komunikasi 

Kontekstual  menjelaskan bahwa seiring dengan semakin meningkatnya  

pengguna internet, sekarang semakin meningkatnya jurnalisme warga (citizen 

journalism) yakni bentuk jusnalisme yang melibatkan warga masyarakat untuk  

ikut mengisi media. Jurnalisme warga pada awalnya berkembang melalui internet, 

tetapi sekarang juga sudah bisa dilakukan melalui media radio, televisi, dan surat 

kabar. 

Semakin maraknya media jurnalisme warga (khususnya internet) karena 

sejumlah hal, diantaranya: 

1. Berbagai informasi yang dibutuhkan khalayak tidak selalu  terpenuhi 

oleh media massa konvensional. 

2. Khalayak bukan hanya butuh informasi, tetapi juga butuh 

menginformasikan fakta dan opininya, dan 

3. Khalayak memiliki foto atau rekaman gambar yang jauh lebih bagus 

ketimbang yang dimiliki media massa umum. 
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2.3.4 Bentuk-Bentuk Citizen Journalism 

Steve outing dalam Nurudin (2009: 217-218) mengklasifikasikan bentuk-

bentuk citizen journalism menjadi 11, yaitu: 

1. Citizen journalism membuka ruang untuk komentar publik. Dalam ruang 

itu pembaca atau khalayak bisa bereaksi, memuji, mengkritik atau 

menambahkan bahan tulisan jurnalisme profesional. Pada media cetak 

konvensional jenis ini biasa dikenal sebagai surat pembaca. 

2. Menambahkan pendapat masyarakat sebagai bagian dari artikel yang 

ditulis. Warga diminta untuk ikut menuliskan pengalamannya pada sebuah 

topik utama liputan yang dilaporkan jurnalis. 

3. Kolaborasi antara jurnalis profesional dengan nonjurnalis yang memiliki 

kemampuan dalam materi yang dibahas. Tujuannya dijadikan alat untuk 

mengarahkan atau memeriksa kekurangan artikel. Terkadang profesional 

nonjurnalis ini dapat juga menjadi kontributor tunggal yang menghasilkan 

artikel tersebut. 

4. Bloghouse warga. Bentuknya blog-blog gratisan yang dikenal, misalnya 

ada wordpress, blogger atau multiply. Melalui blog, orang bisa berbagi 

cerita tentang dunia, dan bisa menceritakan dunia berdasarkan pengalaman 

dan sudut pandangnya. 

5. Newsroom citizen transparency blogs. Bentuk ini merupakan blog yang 

disediakan sebuah organisasi media sebagai upaya transparansi. Dalam hal 

ini pembaca bisa melakukan keluhan, kritik, atau pujian atas apa yang  

ditampilkan organisasi media tersebut. 
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6. Stand-alone citizen journalism site, yang melalui proses editing. 

Sumbangan laporan dari warga, biasanya tentang hal-hal yang sifatnya 

lokal, yang dialami langsung oleh warga. Editor berperan untuk menjaga 

kualitas laporan, dan mendidik warga (kontributor) tentang topik-topik 

yang menarik dan layak untuk dilaporkan. 

7. Stand-alone citizen journalism, yang tidak melalui proses editing. 

8. Gabungan stand-alone citizen journalism website dan edisi cetak. 

9. Hybrid: pro+citizen journalism. Suatu kerja organisasi media yang 

menggabungkan pekerjaan jurnalis profesional dengan jurnalis warga. 

10. Penggabungan antara jurnalisme profesional dengan jurnalisme warga 

dalam satu atap. Website membeli tulisan dari jurnalis profesional dan 

menerima tulisan jurnalis warga. 

11. Model wiki. Dalam wiki, pembaca adalah juga seorang editor. Setiap 

orang bisa menulis artikel dan setiap orang juga bisa memberi tambahan 

atau komentar terhadap komentar yang terbit (Yudhapramesti, 2007). 

Perbedaan antara Jurnalisme Warga dengan Jurnalisme Profesional 

Tabel 2.1 

Jurnalisme Profesional Jurnalisme Warga 

Komunikatornya ada dalam suatu 

organisasi yang cukup kompleks 

Komunikatornya dapat  seorang 

individu atau beberapa orang 

Terikat oleh sistem (organisasi media) Bebas, tidak terikat sistem 

Ada proses gatekeeper Tidak ada 
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Sifat komunikasinya satu arah Sifat komunikasinya dua arah 

Umpan balik tertunda Umpan balik bisa langsung 

Profesional Amatir, semi profesional, profesional 

Aktualisasi dibatasi waktu Aktualitas tanpa batas waktu 

Mementingkan kualitas isi Sering kali kurang memperhatikan 

kualitas isi 

Terikat hukum Sering mengabaikan masalah hukum 

Berhati-hati Kurang berhati-hati 

Sumber: Nawiroh Vera (2016: 52-53) 

2.3.5 Kelebihan Citizen Journalism 

Nurudin (2009) dalam bukunya Jurnalisme Masa Kini, menjelaskan 4 

kelebihan citizen journalism, diantaranya: 

1. Citizen journalism mendorong terciptanya iklim demokratisasi. Blog 

mampu mewacanakam informasi alternatif dan tidak terikat oleh sistem 

seperti halnya dalam media utama. Dengan adanya kebebasan ini akan 

memberikan beragam informasi kepada masyarakat. Secara tidak langsung 

pula, mendukung gerakan demokratisasi.  

2. Citizen journalism memupuk budaya tulis dan baca masyarakat. Selama 

ini budaya ini kalah dengan budaya dengar dan lihat. Budaya tulis dan 

baca adalah budaya yang lebih mencerdaskan. Masyarakat bisa menulis 

apa saja dalam blog. 
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3. Mematangkan terciptanya public sphere (ruang publik) di masyarakat. 

Masyarakat bisa berdiskusi bebas dengan adanya blog tanpa ada aturan. 

Larangan tertentu seperti halnya yang dilakukan pada media utama. 

4. Citizen journalism juga manifestasi fungsi watch dog (kontrol sosial) 

media. Ketika kekuasaan tidak bisa terkontrol secara efektif, blog 

memberikan suntikan vitamin untuk melakukan kontrol atas ketimpangan 

di masyarakat. 

2.3.6 Tantangan Jurnalisme Warga (Citizen Journalism) 

Atwar bajari dan Sahala Tua Saragih (2011) dalam bukunya Komunikasi 

Kontekstual menyebutkan bahwa dalam perkembangannya, jurnalisme warga 

memunculkan beberapa permasalahan berupa kritik terhadap operasional, 

diantaranya: 

1. Fakta informasi 

Sebagian orang masih meragukan fakta informasi yang dikirimkan warga 

masyarakat kepadamedia. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kontrol terhadap 

pengirim berita, apakah berita yang dikirimkan itu fakta atau bukan. Karena itu 

penyelenggara jurnalisme warga harus memiliki mekanisme check and recheck 

atau prosedur konfirmasi yang bisa dipertanggungjawabkan. 

2. Akurasi data 

Kritik lain yang dilontarkan kepada jurnalisme warga ini adalah akurasi data. 

Data yang ditampilkan sering kali tidak akurat. Baik penyebutan nama, lokasi, 
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waktu kejadian, kronologis, dan  lain-lain. Sering kali mereka salah menyebutkan 

nama orang, istilah, prosedur, dan lain-lain. Hal itu disebabkan mereka bukan 

jurnalis. 

3. Pertanggungjawaban pembuat berita 

Hal yang lain menjadi masalah dalam aktivitas jurnalisme warga adalah 

pertanggungjawaban pengisi media apabila berita yang ditampilkannya tidak 

akurat sehingga menyesatkan pembacanya. Bagaimana pertanggungjawaban sang 

pembuat berita, bahkan jika berita tersebut dapat meresahkan masyarakat 

sementara ternyata  setelah dicek dia menggunakan nama palsu, dan nomor Hpnya 

langsung dibuang. Berbeda dengan jurnalis yang tercatat dan terikat oleh 

organisasi media. 

4. Etika media 

Kegiatan jurnalisme warga juga rawan dari penyelenggaraan etika media. 

Bagaimana prosedur sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran etika 

media. Apakah Kode Etik Jurnalistik juga berlaku bagi mereka, apa sanksi, dan 

bagaimana cara menjatuhkan sanksi kepada para pelanggarnya sementara para 

pengelolanya bisa saja berada di lokasi yang teramat jauh. 

2.4 Berita dalam Produk Jurnalistik 

2.4.1 Definisi Berita 

Berita adalah laporan atau pemberitahuan tentang segala peristiwa aktual 

yang menarik perhatian orang banyak. Peristiwa yang melibatkan fakta dan data 
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yang ada di alam semesta ini, yang terjadi pun aktual dalam arti “baru saja” atau 

hangat dibicarakan orang lain (Suhandang, 2010:103-104). Sedangkan Asep 

Syamsul Romli mendefinisikan berita sebagai sajian utama sebuah media massa 

di samping views (opini) (Romli, 2006:3).  

Fakta dalam berita juga harus diperhatikan. Sinansari Ecip dalam Andi 

Chairiza Bahrun (2016:17) mengatakan sesuatu informasi yang dimuat media 

massa haruslah sesuatu (pada umumnya peristiwa atau kejadian) yang ada, yang 

factual, bukan dibuat-buat atau direka-reka. Faktanya harus nyata. Dalam 

jurnalistik, fakta terdiri atas dua: 

1. Fakta psikologis: fakta ini merupakan pernyataan dari seseorang  atau 

beberapa orang tentang suatu hal. 

2. Fakta sosiologis: fakta ini adalah kejadian yang senyatanya atau yang 

benar-benar terjadi. 

Rolnicki, Tom E dkk (2008, 2-3) mengkategorikan berita menjadi 2  

bentuk, yaitu: 

1. Hard news (berita hangat): punya arti penting  bagi banyak pembaca, 

pendengar dan pemirsa karena biasanya berisi kejadian yang “terkini” 

yang baru saja terjadi atau akan terjadi di pemerintahan, politik, 

hubungan luar negeri, pendidikan, ketenagakerjaan, agama, 

pengadilan, pasar finansial dan sebagianya. 

2. Soft news (berita ringan): biasanya kurang penting karena isinya 

menghibur, walau kadang juga memberi informasi penting. Berita jenis 
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ini bukan berita terbaru. Di dalamnya memuat berita human interest 

atau jenis rubrik feature. Berita jenis ini lebih menarik bagi emosi 

ketimbang akal pikiran. 

2.4.2 Jenis-Jenis Berita 

Berita juga dibagi lagi kedalam beberapa jenis, diantaranya adalah: 

1. Straight news report, adalah laporan langsung mengani suatu peristiwa. 

Misalnya, sebuah pidato biasanya merupakan berita-berita langsung yang 

hanya menyajikan apa yang terjadi dalam waktu singkat. Berita memiliki 

nilai penyajian obyektif tentang fakta-fakta yang dapat dibuktikan. 

Biasanya, berita jenis ini dituls dengan unsur-unsur yang dimulai dari 

what, who, when, where, why, dan how (5W1H). 

2. Depth news report, merupakan laporan yang sedikit berbeda dengan 

straight news report. Reporter (wartawan) menghimpun informasi dengan 

fakta-fakta mengenai peristiwa itu sendiri  sebagai informasi tambahan 

untuk peristiwa tersebut. Jenis laporan ini memerlukan penggalian 

informasi, bukan opini reporter. Fakta-fakta yang nyata masih tetap besar. 

3. Comprehensive news, merupakan laporan tentang fakta yang bersifat 

menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek. Berita menyeluruh, 

sesungguhnya merupakan jawaban terhadap kritik sekaligus kelemahan 

yang terdapat dalam berita langsung (straight news). Sebagai gambaran, 

berita langsung bersifat sepotong-potong. Tidak utuh, hanya merupakan 

serpihan fakta setiap hari. berita langsung seperti tidak peduli dengan 
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hubungan atau keterkaitan antara berita yang satu dengan berita yang lain. 

Berita langsung bersifat hit and run. Berita menyeluruh, mencoba 

menggabungkan berbagai serpihan fakta itu kedalam satu bangunan cerita 

peristiwa sehingga  benang  merahnya terlihat lebih jelas. 

4. Interpretative report, berita interpretatif  biasanya memfokuskan  sebuah 

isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa kontroversial. Namun demikian, 

fokus laporan beritanya masih berbicara mengenai fakta yang terbukti 

bukan opini. Laporan interpretative biasanya dipusatkan untuk menjawab 

pertanyaan mengapa. 

5. Feature, dalam feature penulis mencari fakta untuk menarik perhatian 

pembacanya, penulis feature menyajikan suatu pengalaman pembaca ( 

reading experiences) yang lebih bergantung pada gaya (style) penulisan 

dan humor daripada pentingnya informasi yang disajikan. 

6. Depth reporting, adalah pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam, 

tajam lengkap dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal atau aktual. 

Dengan membaca karya pelaporan mendalam, orang akan mengetahui dan 

memahami dengan  baik duduk perkara suatu persoalan dilihat dari  

berbagai perspektif atau sudut pandang. 

7. Investigative reporting, berisikan hal-hal yang tidak jauh berbeda dengan 

laporan interpretatif. Berita jenis ini biasanya memusatkan pada sejumlah 

masalah dan kontroversi. Namun demikian, dalam laporan investigatif, 

para wartawan melakukan penyelidikan untuk memperoleh fakta yang 

tersembunyi demi tujuan. 
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8. Editorial writing, adalah pikiran sebuah institusi yang diuji di depan 

sidang pendapat umum. Editorial adalah penyajian fakta dan opini  yang 

menafsirkan berita-berita yang penting dan memengaruhi pendapat umum. 

Para penulis editorial bukan bekerja untuk dirinya sendiri, melainkan 

untuk  sebuah surat kabar, majalah, atau stasiun radio. (Sumadiria, 

2008:69-71) 

2.4.3 Topik Berita 

Husnun Djuraid (2012) dalam bukunya Panduan Menulis Berita, membagi 

berita menjadi 7 jenis berdasarkan sajian atau topiknya,  yaitu: 

1. Berita  politik, adalah berita mengenai  berbagai macam aktifitas 

politik yang dilakukan para pelaku politik di partai politik, lembaga 

legislatif, pemerintahan dan masyarakat secara umum. 

2. Berita ekonomi, meskipun tidak banyak pembacanya, tapi berita 

ekonomi memiliki segmen yang jelas, para pebisnis, para pengambil 

kebijakan dan para pelaku dunia usaha. 

3. Berita kriminal, kriminalitas muncul sejalan dengan dinamika 

kehidupan manusia modern. Angka kriminalitas terus  menanjak 

sejalan dengan peningkatan tuntutan hidup. Saat ini hampir semua 

media memuat berita kriminalitas, baik dalam rubrik khusus maupun 

dicampur dengan  rubrik lain. 

4. Berita olahraga, ketika masyarakat mulai bosan dengan  berita politik 

dan kriminal, berita olahraga menjadi daya tarik tersendiri. Memang 
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belum ada survey khusus soal karakteristik pembaca koran, tapi secara 

umum bisa dilihat berita olahraga banyak diminati oleh pembaca. 

Itulah sebabnya  semua koran menempatkan berita olahraga dalam 

halaman khusus dengan tampilan yang menarik. 

5. Berita seni, hiburan dan keluarga, berita tentang musik, film dan TV 

menjadi primadona dalam beberapa tahun terakhir. Dini ditandai 

dengan banyaknya tabloid hiburan yang menampilkan berita  seluk 

beluk kehidupan artis. Tabloid hiburan, seni  dan keluarga mendapat 

sambutan baik dari masyarakat. 

6. Berita pendidikan, biasanya koran menempatkan berita pendidikan 

tidak sebagai rubrik khusus, tapi  diselipkan bersama  berita lain. Tapi 

di kota yang memiliki banyak perguruan tinggi seperti Malang, berita 

pendidikan ditempatkan sebagai rubrik khusus dengan halaman 

tersendiri. 

7. Berita pemerintahan, meskipun hampir  semua media cetak memuat 

aktivitas pemerintahan, tapi pemuataanya tidak dalam halaman khusus. 

Biasanya yang ditampilkan  adalah berbagai aktifitas pemerintahan, 

baik kota, provinsi maupun pusat. 

2.4.4 Unsur Layak Berita 

Menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat (2005) dalam 

bukunya yang berjudul Jurnalistik Teori dan Praktik, menjelaskan setidaknya ada 

7 unsur yang mempengaruhi kelayakan berita, yaitu: 
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1. Berita harus akurat. Wartawan harus memiliki kehati-hatian yang sangat 

tinggi dalam melakukan pekerjaanya, mengingat dampak yang luas 

ditimbulkan oleh berita yang dibuatnya. Kehati-hatian dimulai dari 

kecermatannya terhadap ejaan nama, angka, tanggal dan usia serta disiplin 

diri untuk senantiasa melakukan periksa-ulang atau 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 

oleh 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 longgar atau 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 seharusnya ada di sana, 

pembaca mungkin mendapat kesan yang palsu. 

3. Berita harus objektif.  Selain harus memiliki ketepatan (akurasi)  dan 

kecepatan dalam bekerja, seorang wartawan dituntut untuk  bersikap 

objektif dalam menulis.  Dengan sifat objektifnya maka  berita yang 

dibuatpun akan objektif, artinya berita yang dibuat itu selaras dengan 

kenyataan, tidak berat sebelah, bebas dari prasangka. Dalam pengertian 

objektif ini termasuk pula keharusan wartawan konteks peristiwa secara 

keseluruhan,  tidak dipotong-potong oleh kecenderungan subjektif. 
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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 bentuk dan cara membuat berita. Berita yang disajikan 

haruslah dapat dicerna dengan cepat. ini artinya suatu tulisan yang ringkas, 

jelas dan sederhana. 

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. 

2.5 Proses Menghimpun Berita 

2.5.1 Dapur Redaksi 

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat (2007) dalam 

bukunya  Jurnalistik Teori dan Praktik menjelaskan dalam membuat berita 

seorang wartawan atau reporter ditugaskan oleh redaktur. Sebelum diturunkan ke 

lapangan, maka wartawan harus mendengarkan dari redakturnya apa saja yang 

dihasilkan ketika rapat redaksi pada pagi hari.  

Wartawan bekerja untuk meliput atau mencari dan mengumpulkan 

informasi yang diperlukan guna pembuatan berita. Setelah seluruh informasi 

terhimpun, maka dilakukan penulisan dan penyuntingan (editing). Dalam tahap 

yang akur, sambil dilakukan penyuntingan, dilakukan juga pemerkayaan terhadap 

berita. 
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2.5.2 Bekal Kerja Wartawan 

Menurut Luwi Ishwara (2011) dalam bukunya Jurnalisme Dasar setidaknya 

wartawan harus memiliki 17 bekal sebelum memulai pekerjaannya,  diantaranya  

adalah: 

1. Naluri Berita. Wartawan harus memiliki indera ke  enam untuk 

mengetahui mana yang berita, mana yang bukan. Tetapi adapula yang 

harus  belajar dan mengembangkannya. Ada wartawan yang melihat, 

tetapi tidak tampak “some reporters look but dont see”, tetapi tidak 

mendengarkannya “hear but dont listen”. Detail yang tidak tampak dan 

tidak didengarkan oleh wartawan inilah  yang bisa membedakan antara  

berita rutin dengan berita yang menarik untuk dibaca. 

2. Observasi. Bakat pengamatan atau observasi ini memungkinkan  wartawan 

melihat perbedaan, menemukan nuansa, mencium pertentangan antara 

berita yang  biasa saja  dengan berita yang baik. Kemampuan untuk 

mengingat dan menangkap warna, detail dan kutipan-kutipan, akan 

membuahkan berita yang menarik. 

3. Keingintahuan. Keingintahuan adalah senjata bagi wartawan  yang harus 

selalu diasah. Keingin tahuan akan menghasilkan kreativitas, dan 

kreativitas melahirkan imajinasi, ketekunan, semangat, penilaian yang 

baik. 

4. Mengenal berita. Mengenal berita penting bagi wartawan sesuai dengan 

apa yang sudah digariskan oleh surat kabarnya. Jadi wartawan harus 
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mempelajari falsafah dan sejarah  surat kabar atau media simana  mereka 

bekerja. 

5. Menangani berita. Untuk mendapatkan berita terbaik, maka wartawan 

harus  tahu  bagiamana prosedur dan perlengkapan untuk mendapatkan 

dan menyajikan berita terbaik. 

6. Ungkapan yang jelas. Seorang jurnalis  harus mempu mengekspresikan 

dirinya, baik dalam tulisan maupun kata-kata. Penguasaan bahasa  sangat 

penting bagi seorang wartawan. 

7. Kepribadian yang luwes. Wartawan harus pandai bergaul dengan semua 

orang dan menyesuaikan diri dengan keadaan. 

8. Pendekatan yang sesuai. Wartawan harus mengembangkan beragam 

kemampuan untuk berhubungan dengan berbagai lapisan dalam 

masyarakat, baik  horizontal maupun vertikal. 

9. Kecepatan. Wartawan harus bekerja  secara efisien dalam kecepatan 

tinggi, tidak patah semangat terhadap berbagai macam tekanan, khususnya  

tekanan waktu. 

10. Kecerdikan. Wartawan yang berhasil  adalah mereka yang dikaruniai 

kecerdikan dan bisa memanfaatkannya. Mereka harus  selalu berusaha 

keras mendapatkan gagasan-gagasan orisinil  dalam mengumpulkan berita. 

11. Teguh pada janji. Dalam membuat janji pada sumber berita wartawan 

harus teguh memegangnya. Ingkar janji hanya akan mengancam 

kelanjutan hubungan dengan narasumber. 
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12. Daya ingat yang tajam. Alat terbaik bagi wartawan sebenarnya adalah 

buku catatan. Karena tak semua orang memiliki daya ingat yang kuat. 

13. Buku catatan. Buku catatan sangat penting bagi seorang wartawan. Namun 

ada kalanya juga buku catatan menjadi hambatan pada proses wawancara. 

Sehingga  seorang wartawan juga harus berbekal  daya ingat. 

14. Berkas catatan atau referensi.berkas-berkas yangadadi perpustakaan 

mengenai guntingan berita dan referensi lainnya adalah alat yang 

pentingdalam menyiapkan tugas dan mendapatkan latar belakang sebelum 

menulis berita. 

15. Kamus. Kamus digunakan untuk perbendaharaan kata  dalam mengetahui 

makna dan tulisan  yang tepat dari suatu kata. Agar lebih teliti dalam 

menulis  ejaan bahasa asing maka  digunakan kamus. 

16. Surat kabar/majalah/internet/tv/radio. Selain meliput peristiwa seorang 

wartawa juga harus membaca surat kabar, baik dari perusahaannya  sendiri 

atau  surat kabar saingannya. Di samping itu juga harus mendengarkan 

radio, melihat televisi  atau internet untuk mendapatkan petunjuk berita, 

perbedaan pandangan dan pengetahuan  mengenai peristiwa yang terjadi. 

17. Perbaikan demi kemajuan.  Meskipun sudah berpengalaman wartawan 

juga harus selalu memperbaiki diri. Salah satunya dengan 

mengembangkan kebiasaan untuk membaca, karena dengan membaca 

maka pengetahuan akan semakin  bertambah. Dengan demikian maka 

tulisan yang dibuat juga  semakin berbobot. 
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2.5.3 Wartawan dalam Melakukan Tugasnya Sesuai Dengan Rambu-Rambu 

Etika dan Hukum 

Menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat (2007) 

salah satu kendala dalam menghimpun sebuah berita adalah ketentuan-ketentuan 

yang tercantum di dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Selain KEJ juga ada kode 

etik yang mengatur profesi wartawan Indonesia yaitu PWI yang pertama kalinya 

disahkan pada kongres PWI tahun 1947.  

Di dalam Kode Etik Jurnalistik sendiri terdapat 11 pasal yang mengatur 

kerja wartawan dalam melakukan tugasnya, yaitu: 

Pasal 1 

Wartawan Indonesia bersifat independen, menghasilkan berita yang 
akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. 

Pasal 2 

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam 
melaksanakan tugas jurnalistik. 

Pasal 3 

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara 
berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta 
menerapkan asa praduga tak bersalah. 

Pasal 4 

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. 

Pasal 5 
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Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban 
kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku 
kejahatan. 

Pasal 6 

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima 
suap. 

Pasal 7 

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi  narasumber 
yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai 
ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan 
kesepakatan. 

Pasal 8 

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan 
prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, 
warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat 
orang lemah,miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. 

Pasal 9 

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan 
pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. 

Pasal 10 

Wartawan Indonesia  segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita 
yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, 
pendengar, dan atau pemirsa. 

Pasal 11 

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara 
proporsional. 
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2.6 Teori Uses and Gratifications 

Teori uses and gratifications diperkenalkan pertama kali oleh Herbert 

Blumer dan Elihu Katz dan diperkenalkan pada tahun 1974, McQuail (2011) 

dalam Teori Komunikasi Massa menjelaskan bahwa gagasan utama lahirnya teori 

ini adalah bahwa penggunaan media bergantung pada  kepuasan, kebutuhan, 

keinginan atau motif yang dirasakan dari anggota khalayak.  Teori uses and 

gratifications lebih menekankan pada pendekatan manusiawi dalam melihat 

media massa. Artinya, manusia punya otonomi, wewenang untuk memperlakukan 

media. 

Menurut pendapat teori ini, konsumen media mempunyai kebebasan untuk 

memutuskan  bagaimana (lewat media mana) mereka menggunakan media dan 

bagaimana media itu akan berdampak pada dirinya. Teori ini juga menyatakan 

bahwa media dapat mempunyai pengaruh jahat dalam kehidupan(Nurudin, 

2011:192). 

Asumsi dasar teori uses and gratifications 

1. Media adalah pilihan konten secara umum rasional dan diarahkan kepada 

tujuan dan kepuasan spesifik tertentu ( karenanya khalayak bersifat aktif 

dan pembentukan khalayak dapat dijalaskan secara logis). 

2. Anggota khalayak sadar akan kebutuhan terkait media yang muncul dalam 

kondisi pribadi (individual) dan sosial (bersama) dan dapat menyuarakan 

ini dalam kaitannya dengan motivasi. 
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3. Pada umumnya, ciri budaya dan estetika dari konteks kurang berperan 

dalam menarik khalayak daripada kepuasan akan berbagai kebutuhan 

pribadi dan sosial (misalnya untuk relaksasi, pengalaman bersama, 

mengisi waktu, dan sebagainya) 

4. Semua atau sebagian besar faktor yang relevan untuk pembentukan 

khalayak (motif, kepuasan yang diharapkan atau didapatkan, pilihan 

media, dan variabel latar belakang) pada prinsipnya dapat diukur. 

(McQuail, 2011:175) 
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Gambar 2.1 

Model Teori Uses and Gratifications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Nurudin (2007:194) 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Chairiza Bahrun, mahasiswa 

Ilmu Komunikasi, Universitas Hasanuddin, sebagai acuan dalam melakukan 

penelitian ini. Judul yang dibuat oleh saudari Andi adalah Analisis Isi Berita 

Politik Pilkada Gowa 2015 pada Rubrik Citizen Reporter Portal Berita Online 

Www.Gosulsel.Com (Suatu Studi Tentang Jurnalisme Warga dari Perspektif 

Kelengkapan Berita). Penelitian tersebut membahas mengenai kelengkapan berita 

politik produksi citizen journalism periode Oktober-Desember 2015. 

Menggunakan teknik mix method yaitu menggabungkan antara pendekatan 

penelitian kuantitatif dan kualitatif. 

Dari penelitian yang sudah dilakukan, maka didapatkan hasil bahwa citizen 

reporter sudah membuat berita yang layak dan memenuhi unsur kelengkapan 

berita, yaitu unsur 5W+1H, namun untuk unsur how sendiri, masih banyak citizen 

journalist yang tidak memasukkannya. Kemudian bagian lain yaitu kelengkapan 

foto berita yang belum ada, hingga faktor subjektifitas yang masih banyak 

ditemukan dalam berita tersebut. Sedangkan untuk kebijakan redaksional 

Gosulsel.com sendiri mengacu pada standard  yang sudah ditentukan oleh pihak 

redaksi, diantaranya, ada unsur 5W+1H, sumber jelas, akurat dan lokasi peliputan 

juga jelas. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang dilakukan oleh peneliti 

sendiri ada beberapa kategori, diantaranya adalah disini peneliti menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian komparatif yang akan 

http://www.gosulsel.com/
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membandingkan antara berita karya citizen journalist kalangan guru dan 

mahasiswa pada kolom citizen reporter Tribunnews Surabaya. Bagian yang akan 

diteliti bukan hanya seputar kelengkapan berita, melainkan juga topik. Kontribusi 

dari penelitian terdahulu, terhadap penelitian yang dilakukan  adalah sebagai 

rujukan, bagaimana cara untuk  menentukan kategorisasi kelengkapan berita. 

2.8 Definisi Konseptual 

Konsep menempati posisi yang penting dalam penelitian ilmu sosial, termasuk 

didalamnya analisis isi kuantitatif. Definisi atas konsep dikenal sebagai definisi 

konseptual. Definisi ini dapat diperoleh peneliti dengan melakukan kajian 

pustaka, penelusuran bahan dan penelitian yang telah dibuat oleh peneliti 

sebelumnya Chaffe dalam (Eriyanto, 2011:175) 

1. Jurnalis Warga 

Jurnalis warga atau pewarta warga merupakan seseorang yang bukan 

wartawan profesional melakukan kegiatan jurnalistik yaitu mencari, mengolah 

dan juga menulis informasi kemudian menyebarkannya melalui media massa 

(Romli, 2014:22) 

2. Topik Berita 

Topik berita  merupakan sebuah sajian atau inti utama sebuah masalah yang 

dibahas dalam berita yang nantinya disampaikan wartawan dalam sebuah media 

massa pada rubrik-rubrik tertentu (Dzuraid, 2012:49) 
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3. Kelengkapan Berita 

Berita yang disajikan dalam sebuah media massa harus memenuhi semua 

unsur yang mendukung fakta peristiwa tersebut. Tak hanya itu fakta yang  

diberitakan juga harus akurat, adil dan tak menyesatkan, sehingga  menghilangkan 

kesan palsu (Kusumaningrat, 2007:52) 

4. Citizen journalism 

Praktik jurnalistik yang dilakukan oleh orang biasa, bukan wartawan 

profesional yang bekerja di sebuah media (Romli, 2014:21) 

2.9Definisi Operasional 

1. Jurnalis Warga 

Warga atau masyarakat biasa yang melakukan kegiatan jurnalistik. 

2. Topik Berita 

Topik adalah pokok dari apa  yang dibicarakan dalam sebuah berita, dan juga 

merupakan sebuah landasan dalam membuat tulisan tersebut. Dalam penelitian ini 

topik berita terbagi atas: 

a. Berita Pendidikan, yaitu berita terkait dengan isu-isu pendidikan atau apa 

yang terjadi di sebuah lembaga pendidikan baik itu tingkat PAUD, TK, 

SD, SMP, SMA hingga jenjang perguruan tinggi, dalam penelitian ini 

berita pendidikan terbagi atas: 
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1. Prestasi, berita terkait dengan penemuan-penemuan hal baru dan juga 

prestasi akademik maupun non akademik. 

2. Event/ kegiatan, termasuk diantaranya adalah membahas mengenai 

seminar, lomba, kegiatan ilmiah yang diadakan oleh sebuah instansi 

atau lembaga pendidikan,  

3. IPTEK, berita terkait dengan inovasi sistem pendidikan atau metode 

pengajaran yang baru berbasis teknologi. 

b. Berita Hiburan, berita yang membahas mengenai seni iburan atau info 

mengenai tempat wisata, dibagi menjadi 2, yaitu: 

1. Wisata, berita yang membahas mengenai informasi tempat wisata, baik 

itu wisata alam, sejarah, budaya, edukasi maupun wisata kuliner. 

2. Seni Hiburan, berita yang membahas mengenai kegiatan atau acara 

yang diadakan diluar lembaga pendidikan, misalnya seperti konser 

musik, teater dan sejenisnya. 

3. Kelengkapan Berita 

Berita yang lengkap harus mengandung semua unsur-unsurnya, 

diantaranya adalah harus ada unsur 5W+1H, terdapat lead  berita. 

Mengandung foto/ilustrasi,  terdapat caption foto/ilustrasi, terdapat sumber 

foto/ilustrasi, ada narasumber yang jelas. Kejadian nyata, bukan berasal dari 

opini penulis. 

a. Akurat 

Isi berita harus lengkap mengandung formula 5W+1H, yang terdiri dari: 
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1. What (peristiwa apa yang sedang terjadi), faktor utama sebuah berita 

adalah peristiwa atau keadaan. 

2. Who (siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut), tokoh atau pemeran 

utama dalam berita tersebut. 

3. Why (mengapa peristiwa tersebut terjadi), pertanyaan yang digunakan 

untuk menguak mengapa peristiwa tersebut terjadi. 

4. When (kapan peristiwa tersebut terjadi), waktu sebuah peristiwa atau 

keadaan terjadi. 

5. Where (dimana peristiwa tersebut terjadi), tempat kejadian atau dalam 

istilah 

6. How (bagaimana peristiwa bisa terjadi), pertanyaan untuk mengetahui 

keadaan bagaimana sebuah peristiwa terjadi, termasuk akibat yang 

ditimbulkan. 

Berita juga harus mengandung lead (kepala berita), menjadi bagian yang 

terpenting dalam berita sehingga menempati alinea pertama. Fungsinya adalah 

untuk menarik perhatian dan juga sebagai identitas berita. Dalam penelitian ini 

lead berita setidaknya harus mencakup beberapa hal, yaitu: 

1. Minimal mengandung 2 unsur berita (5W+1H) yang ditempatkan pada 

alenia pertama. 

2. Maksimal berisi 4 kalimat. 

b. Faktual 

Berita tersebut benar-benar kejadian nyata yang dapat dibuktikan dari adanya: 



44 
 

1.  Narasumber, terdapat identitas narasumber secara jelas. 

2. Foto/ilustrasi pendukung,gambar atau ilustrasi yang menunjukkan 

kejadian yang diberitakan. 

3. Caption foto/ilustrasi, keterangan foto jurnalistik yang akan 

mempermudah pembaca untuk memahami maksud gambar. 

4. Sumber foto/ilustrasi yang mendukung kelengkapan dan orisinalitas 

gambar. 

c. Berita objektif 

Berita yang disajikan benar, penulis tidak mencampurkan fakta opini di dalam 

berita. Indikasi opini tersebut adalah: 

1. Dramatisasi, menyajikan fakta secara tidak proporsional sehingga 

memunculkan kesan berlebihan. Ditandai dengan penempatan kata 

sifat atau kalimat adjective. 

2. Pemikiran pribadi bukan pendapat narasumber yang dimasukkan 

dalam berita. 

3. Menguraikan saran atau tanggapan terhadap sebuah peristiwa. 

4. Argumen atau pendapat penulis. 

4. Citizen journalism 

Sebuah kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh masyarakat atau warga biasa, 

dengan mengirimkan informasi-informasi  yang mereka  dapatkan kepada  sebuah 

media massa. Baik itu dalam bentuk tulisan, video, audio, gambar atau yang 

lainnya. 
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2.10 Hipotesis 

H0 : Tidak ada perbedaan topik dan kelengkapan berita citizen journalism 

kalangan guru dan mahasiswa pada rubrik citizen reporter Tribunnews 

Surabaya periode 1-31 Januari 2017. 

Ha : Ada perbedaan topik dan kelengkapan berita citizen journalism kalangan 

guru dan mahasiswa para rubrik citizen reporter Tribunnews Surabaya 

periode 1-31 Januari 2017. 

 


