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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Komunikasi Massa

Proses pengirimian pesan dari komunikator disampaikan kepada 

komunikan ialah pengertian sederhana ketika setiap orang berbincang 

mengenai arti komunikasi. Manusia bertahan berkat adanya komunikasi, dan 

terus berkembang berkat komunikasi. Dengan komunikasi, manusia 

melakukan penyesuaian diri yang diperlukan. Dan memenuhi berbagai 

kebutuhan dan tuntutan yang ada sehingga masyarakat tidak bercerai berai.  

Melalui komunikasi pula, manusia mempertahankan intuisi-intuisi social 

berikut segenap nilai dan perilaku, tidak hanya dari hari kehari, namun 

semakin juga dari generasi ke generasi. (Rivers,2003:33)  

Gambaran definisi komunikasi tersebut membuktikan bahwa hubungan 

komunikasi dari mulai hubungan individu sampai institusi sosial yang 

seluruhnya meliputi akses kegiatan manusia, menjadi sangat penting dan tidak 

dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia dalam segala hal. 

(Onong Uchajana Effendi mengatakan : 

Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh sesorang kepada 

orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sika, pendapat, atau 

perilaku, baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media.( 

Onong Effendy,2008:5) 

Proses penyampaian tujuan komunikasi oleh komunikator kepada 

komunikan tidak sebatas memberikan informasi kepada khalayak tanpa 

adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh komunikator. Akan tetapi pada 
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sampai gerakan perubahan sikap dari seorang komunikan untuk melakukan 

apa yang diharakan oleh komunikator. Media massa adalah salah satu sarana 

yang paling efektif untuk melakukan proses komunikasi tersebut. Karena 

melalui kemasan pemberitaan yang disampaikan kepada khalayak dapat 

mengubah sikap dan opini masyarakan luas melalui informasi yang disajikan 

setiap hari. Hal ini terjadi dalam pemilukada, bagaimana khalayak akansering 

membicarakan seorang kandidat, manakala kandidat tersebut setiap hari 

muncul di media dengan iklan-iklan politik yang mereka sampaikan. 

Seiring dengan pendapat diatas yang menjelaskan makna komunikasi 

secara mendalam, berikut tujuan dan cara penyampaian komunikasi. 

Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media 

massa dengan berbagai tujuan komunikasi untuk menyampaikan kepada 

khalayak luas.(Bungin,2008:35)  

Proses penyampaian pesan melalui media massa memiliki tujuan dan 

tersendiri. Media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak secara 

luas dan menyeluruh. Komunikasi massa pada dasarnya merupakan suatu 

bentuk komunikasi dengan melibatkan khalayak luas yang biasanya 

menggunakan teknologi media massa sepert surat kabar, majalah, radio dan 

televise. Little Jhon menawarkan definisi yang barangkali lebih memadai 

mengenai komunikasi massa dengan menyatakan bahwa komunikasi massa 

merupakan proses dimana organisasi-organisasi media memproduksi dan 

menyampaikan pesan-pesan kepada khalayak dan proses dimana pesan-pesan 

dicari, digunakan, dipahami dan dipengaruhi oleh khalayak.(Pawito,2007) 



9 
 

Definisi diatas menjelaskan komunikasi melalui media cetak maupun 

elektronik bahwa proses menyampaikan pesan dalam komunikasi bertujuan 

agar komunikasi tersebut dimengerti oleh khalayak luas. Sehingga komunikasi 

yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan menjadi komunikasi 

yang efektif.  

B. Pemahaman Media Massa 

Media massa baik cetak maupun elektronik tersebut, akan menyebar 

luaskan pesan-pesannya, dengan pola mempengaruhi dan mencerminkan 

sebuah kebudayaan suatu masyarakat. Informasi ini akan mereka hadirkan 

serentak pada masyarakat luas beragam dan nerkesinambungan. Faktor ini 

yang membuat media bagian dari salah satu institusi yang dipercaya oleh 

masyarakat. Media massa seperti surat kabar, majalah, buku, radio, film, dan 

televisi pada umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu media cetak dan 

media elektronik. Nyaris tak ada peristiwa penting yang menyangkut 

kepentingan publik yang luput dari perhatian media massa. media massa hadir 

pada setiap peristiwa penting, mengamati, mencatat, merekam, dan kemudian 

melaporkan kepada publik dengan frame atau sudut pandang tertenru. (Pawito, 

2009:10) 

Fungsi media massa, mengidentifikasikan tiga fungsi pokok media: 

pertama, the surveillance of the environment (pengawasan terhadap keadaan 

lingkungan). Kedua, the correlation of the part of society in responding to the 

environment (menghubungkan bagian-bagian masyarakat dan lingkungan). 

Dan terakhir, the transmission of the social heritage from one generation to 
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next (mentransmisikan warisan sosial dari satu generasi ke generasi 

berikutnya. (Pawito, 2009:92)  

Fungsi pengawasan merujuk pada aktivitas media massa dalam 

mencermati dan melaporkan peristiwa-peistiwa penting kepada publik. Dari 

sinilah, public mengetahui dan kemudian memberikan respon peristiwa-

peristiwa tersebut. Dalam pengertian ini, fungsi pengawasan tidak sekedar 

pemberitaan, akan tetapi mencakup upaya menyingkap ketidakberesan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. 

Fungsi penghubung lebih berkenaan dengan kiprah media massa dalam 

menyediakan diri sebagai forum untuk adanya diskusi, saling 

memperdengarkan pendapat, tuntutan dan terpeliharanya aturan sosial. Kajian 

mengenai isi media dapat menimbulkan kerangka interpretasi yang beragam. 

Pemberitaan media atas sejumlah isu memperlihatkan kembali keberanian dan 

kejujuran dalam menentukan sikap dan pandangan. Media dalam upaya 

mendefinisikan suatu realitas sosial tidak selalu melakukannya secara eksplisit 

dan vulgar, melainkan melalui penyajian yang mengesankanobjektivitas, 

keseimbangan dan sikap non partisan. Memahami media bukan hanya sebatas 

bagaimana menanggapi pesan yang disampaikannya, melainkan juga mengerti 

bagaimana  cara mereka bekerja, bagaimana mereka berbeda pengalaman 

secara personal, dan bagaimana mereka membedakan antara satu denga lain. 
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C. Pers dan Surat Kabar 

C.1.Fungsi Pers 

Tugas dan fungsi pers adalah mewujudkan keinginan ini melalui medianya 

baik media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi dan internet. 

Tetapi, tugas dan fungsi pers yang bertanggungjawab tidaklah hanya sekedar 

itu, melainkan lebih dalam lagi yaitu mengamankan hak-hak warganegara 

dalam kehidupan kewarganegaraan. Kusumaningrat (2016:27-29). 

Oleh karena itu fungsi pers yang bertanggungjawab adalah : 

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 kemudian 

menuliskannya dalam kata-kata. Pers mungkin akan memberitakan 

yang terjadi pada hari itu, seperti memberitakan pengangkatan-

pengangkatan pejabat di kantor pemerintahan, pers juga 

memperingatkan banyak orang tentang perubahan cuaca atau bencana 

alam, dsb. 

2. Fungsi kontrol sosial pers yang bertanggungjawab, adalah masuk ke 

balik panggung kejadia untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah atau 

perusahaan. Pers harus memberitakan apa yang berjalan baik dan tidak 

baik. Fungsi watchdogatau fungsi kontrol sosial ini harus dilakukan 

dengan lebih aktif oleh pers daripada oleh kelompok masyarakat 

lainnya. 
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3. Fungsi interpretatif dan direktif, yaitu memberikan interpretasi daan 

bimbingan. Pers harus menceritakan kepada masyarakat tentang arti 

suatu kejadian. Ini biasa dilakukan pers melalui tajuk rencana atau 

tulisan-tulisan latar belakang.  

4. Fungsi menghibur, para wartawan menuturkan kisah-kisah dunia 

dengan hidup dan menarik. Mereka menceritakan kisah yang lucu 

untuk diketahui meskipun kisah itu tidak terlalu penting. 

5. Fungsi regeneratif, yaitu menceritakan bagaimana sesuatu itu 

dilakukan di masa lampau, pers membantu menyampaikan warisan 

sosial kepada generasi baru agar terjadi suatu proses regenerasi dari 

angkatan yang sudah tua kepada angkatan yang lebih uda. 

6. Fungsi pengawalan hak-hak warga negara, yaitu mengawal dan 

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

rakyat berdemontrasi, pers harus menjaga beik-baik jangan sampai 

timbul tirani golongan mayoritas dimana golongan mayoritas itu 

menguasai dan menekan golongan minoritas. 

7. Fungsi ekonomi, yaitu melayani system ekonomi melalui iklan. Tanpa 

radio, televisi, majalah dan surat kabar maka beratlah untuk dapat 

mengembangkan perekonomian sepesat seperti sekarang. 

8. Fungsi Swadaya, yaitu bahwa pers mempunyai kewajiban untuk 

memupuk kemampuannya sendiri agar dapat membebaskan dirinya 

dari pengaruh-pengaruh serta tekanan-tekanan dalam bidang keuangan. 
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C.2.Surat Kabar 

Salah satu penyebab mengapa masyarakat membaca surat kabar adalah 

karena perlunya mengetahui perkembangan lingkungan dan masyarakan tempat 

mereka tinggal. Seseorang yang membaca surat kabar bukan hanya mengetahui 

kejadian, tetapi juga mengetahui perkembangan kejadian tersebut (Oetama, 

2001:287). Surat kabar merupakan informasi yang disampaikan kepada public 

mlalui teks, diagram maupun grafik yang berperiode dan tersebar di seluruh 

daerah. Surat kabar menurut (Effendy, 2003: 241) adalah“lembaran tercetak yang 

memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodic, 

bersifat umum, isinya termassa/ actual, mengenal apa saja diseluruh dunia yang 

mengandung nilai-nilai untuk diketahui oleh pembaca” 

Surat kabar masih diminati oleh masyarakat, meskipun saat ini banyaknya 

media online yang hadir untuk menawarkan khalayak dalam memperoleh 

informasi. Media online dapat diperoleh dengan cepat, namun tetapi surat kabar di 

Indonesia juga memiliki banyak inovasi dengan menyajikan banyak kemudahan 

untuk pembacanya. Bukan hanya bentuk konvensional saja, tetapi juga dalam 

bentuk digital atau disebut juga E-papper. 

Media cetak masih menjadi pilihan masyarakat, karena media cetak dapat 

dibaca kapan saja, menyajikan ragam informasi yang memiliki rubric tersendiri, 

mudah ditemukan,harga yang terjangkau, dan beberapa diantaranya berskla 

nasional.  
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C.3.Karakteristik Surat Kabar 

Berbicara mengenai surat kabar sebagai salah satu media cetak, juga 

berbicara mengenai karakteristik surat kabar tersebut, diantara sebagai berikut : 

a. Publisitas, yakni bahwa media massa adalah produk pesan dan 

informasi yang disebarluaskan kepada publik dan orang banyak. 

b. Universalitas, yaitu bahwa pesannya bersifat umum dan tidak dibatasi 

pada tema-tema khusus, berisi segala aspek kehidupan, dan semua 

peristiwa di berbagai tempat. Dan juga menyangkut kepentingan 

umum karena sasaran dan pendengarnya orang banyak. 

c. Periodesitas, waktu terbit atau tayangnya bersifat tetap atau berskala, 

misalnya harian atau mingguan. 

d. Kontinuitas, berkesinambungan atau terus menerus sesuai periode 

waktu jadwal terbit.  

e. Aktualitas, berita hal-hal baru, seperti informasi atau laporan peristiwa 

terbaru. Actual juga berate kecepata penyampaian informasi kepada 

publik. 

D. Berita 

D.1. Definisi Berita 

Isi media massa adalah berita. Para wartawan atau jurnalis akan 

mengumpulkan berbagai informasi tentang kejadian-kejadian yang berlangsung 

dan menuliskannya dalam bentuk berita. menyampaikan berita adalah cerita 

tentang fakta social yang direkonstruksikan untuk kemudia diceritakan. Cerita 

tentang fakta sosial inilah yang kemudian ditampilkan dimedia massa. Motif 
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khalayak untuk dalam mengahadapi media massa khususnya dalam media 

jurnalisme pada dasarnya untuk mendapatkan fakta sosial. 

Salah satu informasi yang didapat melaluli surat kabar adalah berita. 

Hubungan berita dengan media massa ialah media massa membutuhkan berita 

untuk dipublikasikan yang sebagian besar ialah bersumber dari informasi 

mengenai suatu Negara. Berita itu laporan tentang fakta. Suatu peristiwa menjadi 

berita hanya apabila ditemukan dan dilaporkan oleh wartawan. Atau meminjam 

kata-kata dr. Hagemann, apabila peristiwa itu memasuki isi kesadaran public, dan 

dengan demikian menjadi pengetahuan public secara actual (Oetama,2001:278). 

Menurut Charnley bukan hanya berita yang dikatakan memiliki unsur 

sesuatu yang luar biasa saja, menurutnya definisi berita tersebut, adalah : 

Definisi berita adalah laporan tercepat mengenai fakta-fakta atau opini 

yang penting atau menarik minat, atau kedua-duanya bagi sejumlah besar 

orang (news is the timely report of fact or opinion of either interest or 

importance, or both, to a considerable number of people) (Kusumaningrat, 

2016:39). 

Dari mengenai beberapa paparan diatas mengenai berita, maka peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa berita adalah produk kegiatan dan kejadian yang 

terjadi dengan menggunakan beberapa aturan dalam pembuatan berita yang 

terstruktur dan memiliki nilai berita. 

D.2. Komposisi Berita 

Laporan peristiwa yang dijadikan berita dan akan disajikan di surat kabar 

tersusun berdasarkan komposisi berita. Dalam membuat berita seoarang jurnalis 

menggunakan unsur piramida terbalik sebagai komposisi berita yang digunakan 

untuk memudahkan pembaca mengetahui apa yang terjadi dan diberitakan.  
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Keterangan: 

1. Judul berita, berfungsi sebagai menolong pembaca untuk lebih cepat 

mengenal kejadian yang terjadi disekeliling yang di beritakan. 

2. Baris tanggal, yakni tanggal dibuat dan singkatan dari surat kabar yang 

mengangkat peristiwa tersebut. 

3. Lead berita, pada bagian ini yang akan menonjolkan bagian-bagian 

penting suatu berita yang memuat unsur 5W+1H. 

4. Tubuh berita, jika teras berta telah dapat dirumuskan, maka umumnya 

tubuh berita hanya merumuskan saja pemberitaan tersebut (Assegaf, 

1991) 

D.3. Unsur Berita 

Berita memiliki unsur yang ada yang didalamnya untuk memenuhi 

kelengkapan berita yang akurat, dan lengkap, serta berdasarkan pada aturan dalam 

Judul Berita/Headline 

Baris Tanggal 

Teras Berita/Lead 

 Tubuh Berita 
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menulis berita. Menulis berita dalam media massa secara umum menggunakan 

formula rumus 5W+1H. rumus tersebut akan memberikan kemudahan bagi 

jurnalis dalam menulis atau menjelaskan peristiwa yang terjadi di lapangan dan 

diangkat menjadi berita. Unsur-unsur berita 5W+1H tersebut adalah: what 

(peristiwa apa yang terjadi), who (siapa yang terlibat didalamnya), when (kapan 

peristiwa tersebut terjadi), where (dimana peristiwa tersebut terjadi), why 

(mengapa peristiwa tersebut terjadi), how (bagaimana kejadian peristiwa 

tersebut). Kelengkapan unsur berita akan menjadi maksimal apabila tiap berita 

memuat 5-6 unsur berita yang digunakan dalam berita. 

Sementara menurut (Romli, 2001:5-6) unsur-unsur berita yang harus dipenuhi 

oleh sebuah berita adalah : 

1. Cepat, yakni actual dan ketepatan waktu 

2. Nyata, yakni informasi tentang sebuah fakta bukan opini 

3. Menarik, yakni mengundang orang yang membaca berita yang ditulis 

D.4. Jenis Berita 

Berita umumnya dikategorikan menjadi tiga bagian berita ialah, hard 

news, soft news, dan investigative report. Jenis-jenis berita tersebut ialah : 

1. Berita berat (Hard news) 

Berita mengenai peristiwa yang terjadi saat ini. Kategori berita ini 

sangat dibatasi oleh waktu dan aktualitas. Semakin cepat diberitakan 

semakin baik. bahkan ukuran keberhasilan dari kategori beriti ini ialah 
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dari sudut kecepatannya berita tersebut diterbitkan (Tuchman dalam 

Eriyanto, 2008:109-110).  

2. Berita Ringan (Soft news) 

Soft news biasa disebut dengan feature, karena berita tersebut tidak 

terikat dengan aktualitas akan tetapi memiliki daya tarik bagi 

pembacanya. Berita ini seringkali menitik beratkan pada hal-hal yang 

menunjukkan objek tersebut adalah manusia, hewan, benda, tempat, 

atau siapa saja yang dapat menarik perhatian pembaca yang akan 

ditampilkan ( Muda, 2003:40). 

3. Penggalian Berita (Investigative News) 

Investigative news merupakan jenis berita yang ekslusif. Artinya, 

berita tersebut jarang terjadi. Berita dalam jenis ini sangat menarik, 

karena cara mengungkapkan berita tersebut tidak mudah. Hal ini juga 

mengarah kepada seorang jurnalis  yang mengembangkkan berita 

tersebut dengan melakukan penelitian sendiri untuk melengkapi 

informasi dari narasumber langsung. Maka berita yang dihasilkan akan 

menjadi berita yang eksklusif (Djuroto, 2002:53). 

D.5. Nilai Berita 

Nilai berita (news value) merupakan acuan yang akan digunakan oleh para 

jurnalis, yakni para wartawan dan editor dengan memilih dan memilah fakta yang 

layak akan dijadikan berita. Banyaknya berbagai peristiwa yang terjadi dalam 

kehidupan kehidupan masyarakat, menyebabkan perlunnya kriteria peristiwa 

layak yang disebut sebagai berita. Karena tdak semua peristiwa layak untuk 
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menjadi sebuah berita yang dilaporkan kepada pembaca. Peristiwa yang akan 

dijadikan berita harus memiliki nilai berita untuk dapat dilaporkan  agar menarik 

minat pembaca untuk membacanya. Berikut ini beberapa kriteria (Hotman dan 

Nasir, 2016:71-73) 

1. Kebaruan (timeliness) 

Waktu meurupaka  nilai berita yang sangat pentting. Berita ialah 

sekarang. Berita ialah suatu yang baru, sedangkan berlangsung dan 

seringkali adalah kelanjutan dari hari itu atas saat sebelumnya. 

Sehingga sesuatu yang dianggap baru dan dinilai tidak biasa akan 

menjadi sebuah berita yang dianggap penting, menarik serta 

menyangkut kehidupan mausia. 

2. Significance 

Brkaitan denga kejadia yag kemungkinan mempengaruhi kehidupan 

orang banyak atau masyarakat luas atau kejadian yang mempunyai 

akibat terhadap kehidupan pembaca. 

3. Magnitude  

Kejadian yang berkaitan dengan hal-hal yang besar secara kuantitatif 

yang berarti bagi kehidupan manusia, akan menarik dan mengugah 

rasa ingin tahu pembaca. 

4. Jarak/Proximity 

Kejadian yang dekat dengan pembaca akan menarik perhatian 

pembaca atau khalayak. Kedekatan yang di maksud adalah kedekatan 

emosional maupun geografis. Kedekatan emosional seperti ikhatan 
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kekeluargaan, agama, ras, profesi, dsb. Sedangkan geografis diguakan 

untuk mengukur informasi yang memiliki kedekatan geografis yakni 

ruang dan jarak.  

5. Tenar/ Prominence 

Hal-hal yang terkenal atau tenar sangat di sukai pembaca. Seperti 

orang, benda, tempat yang memiliki nilai tertinggi. Pepatah 

mengatakan nama menciptakan berita. Masayarakat suka membaca 

aktivita para pemimpin, atau sebagainya. Khusus ketika semakin orang 

terkenal makan akan menjadi bahan berita yang sangat menarik. 

Kekuatan sebuah berita akan dipenuhi dengan unsur yang baru, luar 

biasa, menarik, penting dan mengenai kehidupan manusia akan 

menjadi sebuah berita yang menarik. Salah satu cara untuk mengukur 

kekuatan berita tersebut ialah dengan terpenuhinya semua unsur-unsur 

yang ada didalam nilai berita. 

E. Objektivitas 

E.1. Objektivitas Berita 

Konsep yang paling utama dalam hubungan kualitas berita informasi 

adalah objektivitas. Objektivitas juga berkaitan dengan media massa, hal ini dapat 

dilihat dari objektivitas media massa dalam menyajikan berita yang seharusnya 

menampilkan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan 

pribadi. Objektivitas dalam pemberitaan ialah berita yang menyajikan informasi 

dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta yang ada mengenai suatu peristiwa yang 

berada ditengah-tengah masyarakat. (McQuail, 2011:222) dalam bukunya yang 
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berjudul Teori Komunikasi Massa, menyebutkan konsep paling penting dari teori 

media yang berkaitan dengan kualitas informasi adalah objektivitas, terutama jika 

berhubungan dengan informasi berita. Objektivitas adalah bentuk tertentu dari 

praktik media dan juga merupakan sikap tertentu dari tugas pengumpulan, 

pengelolahan, dan penyelenggaraan informasi. Ciri utamanya adalah penerapan 

posisi keterlepasan dan netralitas terhadap objek peliputan. Kedua, terdapat upaya 

untuk menghindari keterlibatan; tidak berbihak dalam perselisihan atau 

menunjukkan bias. Ketiga, objektivitas membutuhkan keterikatan terhadap 

akurasi dan jenis kebenaran media yang lain (relevansi dan keutuhan) sehingga 

menghasilkan berita yang jujur. 

Objektivitas adalah proses produksi berita secara umumdigambarkan 

sebagai tidak mencampuradukkan antara fakta dan opini. Prosedur tersebut 

menunjukkan bahwa pekerjaan wartawan dan media adalah 

menyampaikan fakta. Ia memang tidak bias menggambarkan fakta 100% 

sesuai dengan kenyataan. Tetapi prosedur ini membatasi masuknya opini 

pribadi dalam berita (Eriyanto, 2002:113) 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa memang sulit untuk mencapai 

objektivitas yang sepenuhnya objektiv/ mutlak. Objektivitas yang dilakukan oleh 

wartawan dalam membuat sebuah berita walaupun sulit, namun hal tersebut harus 

tetap diusahakan. Usaha tersebut dilakukan untuk mencapai objektivitas 

pemberitaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengatur masalah pada cara 

pemberitaan yang terdapat pada pasal 3 tentang cara pemberitaan dan menyatakan 

pendapat oleh Etika Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 

(Assegaf,1991:85) ialah : 
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1. Menerapkan prinsip kejujuran untuk memperoleh bahan berita 

dan tulisan yang selalu menyatakan identitasnya sebagai 

wartawan apabila sedang melakukan liputan. 

2. Prinsip tersebut dilanjutkan dengan melakukan cek dan ricek 

untuk ketelitian dalam berita dan juga memperhatikan 

kredibilitas sumber berita yang bersangkutan. 

3. Dalam menyusun dan menulis berita wartawan harus 

memegang teguh prinsip objektivitas dengan tidak 

mencampurkan unsur fakta dan opini.  

4. Menghindari tulisan yang bersifat melanggar kode etik 

jurnalistik. 

Aturan tersebut dapat memudahkan wartawan untuk menghindari 

subjektvitas dalam berita. Dari ketentuan yang diterapkan Kode Etik Jurnalistik 

diatas, maka jelas bahwasannya objektivitas atau tidak mencampurkan unsur fakta 

dan opini merupakan salah satu unsur yang penting dibutuhkan dalam sebuah 

berita. Jurnalis dituntut untuk berbuat objektif agar berita yag disampaikan tidak 

berat sebelah, selaras dengan kenyataan, serta tidak memihak kesalah satu sisi. 

Dapat dilihat dari penjelasan diatas bahwa semua berita dimedia harus bersifat 

objektif.  

Teori yang berhubungan dengan objektivitas adalah kualitas berita. Salah 

satu konsep yang paling dekat untuk melihat kualitas berita adalah dari segi 

objektivitas (McQuail, 2011:221). Kualitas pemberitaan tersebut dapat dilihat dari 

perbedaan kualitas informasi media cetak yang menyangkut penulisan berita dari 

setiap media cetak.  
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Terdapat beberapa elemen yang dipegang oleh wartawan agar tetap berada 

pada objektivitas berita. Menurut Bill Kovach dan Tom Rosensial (2004:6) dalam 

bukunya yang berjudul “ Elemen-elemen Jurnalisme” merumuskan prinsip-prinsip 

dalam sembilan elemen jurnalisme, kesembilan elemen tersebut adalah : 

1. Kewajiban Jurnalisme adalah kebenaran 

Kewajiban para jurnalis adalah menyampaikan kebenaran, sehingga 

masyarakat bisa memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk 

berdaulatan. Prinsip pertama jurnalisme mengejar kebenaran, yang 

tanpa dilandasi kepentingan tertentu (disinterested persuit of the truth) 

2. Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga (citizens) 

Organisasi pemberitaan dituntut melayani berbagai kpentingan 

konstitusinya: lembaga komunitas, kelompok kepentingan lokal, 

perusahaan induk, pemilik saham, pengiklan, dan banyak kepentingan 

lain. Semua itu harus dipertimbangkan oleh organisasi yang sukses. 

Namun, kesetian harus diberikan kepada warga (citizens). Ini adalah 

implikasi dan perjanjian kepada rakyat. 

3. Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi 

Inti dari jurnalisme adalah disiplin dan melakukan verifikasi, jurnalis 

mengandalkan diri pada disiplin professional untuk 

menverifikasikasikan informasi. Didiplin verifikasi berfokus untuk 

menceritakan apa yang terjadi sebenar-benarnya. Dalam kaitan dengan 

apa yang sering disebut sebagai objektivitas dalam jurnalisme, maka 

yang objektif sebenarnya bukanlah jurnalisnya, tetapi metode yang 

digunakannya dalam meliput berita. 
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4. Jurnalis harus tetap independen dari pihak yang mereka liput 

Jurnalis harus tetap independen dari faksi-faksi. Independensi 

semangat dan pikiran harus dijaga wartawan yang bekerja di rana 

opini, kritik, dan komentar. Jadi, yang harus dipentingkan adalah 

indepensi, bukan netralitas. Jurnalis yang menulis tajuk rencana atau 

oponi, tidak bersikap netral. Namun, harus independen, dan 

kredibilitasnya terletak pada dedikasinya pada akurasi, verifikasi, 

kepentingan publik yang lebih besar, dan hasrat untuk memberi 

informasi. 

5. Jurnalis harus melayani sebagai pemantau independen terhadap 

kekuasaan  

Jurnalis harus bertindak sebagai pemantau independen terhadap 

kekuasaan. Wartawan tidak sekedar memantau pemeritahan, tetapi 

semua lembaga kuat di masyarakat. Pers percaya dapat mengawasi dan 

mendorong para pemimpin agar mereka tidak melakukan hal-hal 

buruk, yaitu hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan sebagai pejabat 

public atau puhaak yang menangani urusan public. Jurnalis jugaa 

mengangkat suara pihak-pihak yang lemah, yang tak mampu bersuara 

sendiri.  

6. Jurnalisme harus menyediakan forum bagi kritik maupun komentar 

dari public 

Apapun media yang digunakan, jurnalisme haruslah berfungsi 

menciptakan forum dimana public diingatkan pada masalah-masalah 

yang benar-benar penting, sehingga mendorong warga untuk membuat 
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penilaian dan mengabil sikap. Maka jurnalisme harus menyediakan 

sebuah forum untuk kritik dan kompromi. 

7. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting itu manarik dan 

relevan 

Tugas jurnalis adalah menemukan cara untuk membuat hal-hal yang 

penting menjadi menarik dan relevan untuk dibaca, didengar atau 

ditonton. Singkatnya, jurnalis harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu 

menyediakan informasi yang dibutuhkan orang untuk memahami 

dunia, dan membuatnya bermakna, relevan, dan memikat. Dalam hal 

ini, terkadang ada godaan kearah infotainment dan sensasionalisme. 

8. Jurnalis harus menjaga agar beritanya komprehensif dan proporsional 

Prinsip disini jurnalisme adalah suatu bentuk dari kartografi. Ia 

menciptakan sebuah peta bagi masyarakat guna menentukan arah 

kehidupan. Menjaga berita agar tetap proporsional dan tidak 

menghilangkan hal-hal yang penting yang menjadi dasar dari 

kebenaran.  

9. Jurnalis memiliki kewajiban utuk mengikuti suara nurani mereka 

Seorang jurnalis harus dibiarkan menyuarakan kata hatinya, mengikuti 

pilihan-pilihan nilai dan moralnya. Prinsip terakhir inilah yang 

menganyam setiap elemen jurnalisme yang lain. Subyektifitas harus 

diberi uang oleh redaksi dan warga. Sebab, pada akhirnya sebuah 

karya jurnalistik adalah tanggung jawab pribadi sang jurnalis. 

Dari penjelasan mengenai teori objektivitas diatas, maka penelitian ini 

menggunakan kriteria objektivitas dari Westershal yang diolah oleh Dennis 



26 
 

McQuail dalam bukunya “Teori Komunikasi Massa” untuk menelusuri 

objektivitas pemberitaan pada media cetak Malang Post. 

F. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah batasan pengertian tentang konsep yang 

merujuk pada definisi para ahli. Adapun defnisi konseptual pada penelitian ini 

adalah menggunakan skema dari Wesrtershal ( McQuail:2011:224). Kerangka 

konseptual sebagai berikut : 

Komponen Krteria Objektivitas 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sumber:(McQuail, 2011:224) 

Keterangan : 

a. Faktualitas berita 

Kriteria faktualitas mengandung tiga hal yakni kebenaran (truth), relevansi 

(relevance), dan infomatif (informativness). Truth digunakan untuk mengukur 

tingkat fakta yang disajikan dalam berita. Walaupun banyak perdebatan terkait 

Objektivitas 

Faktualitas Imparsialita

s  

kebenaran Relevansi  Seimbang  Netralita

s  

Informative 
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kebenaran dalam pengertian jurnalisme, namun truth biasanya dihubungkan 

dengan factualness, accuracy, dan juga completeness 5W+1H (Kriyantono, 2006). 

Sedangkan untuk mengukur relevansi dilihat dari standar jurnalistik yang 

terkandung didalamnya, seperti adanya timeliness, magnitude, proximity, 

prominence, human interest, significance. Relevansi dan sensasionalisme adalah 

suatu hal yang bertentangan. Berita dikatakan mengandung unsur sensasionalisme 

ketika lebih mengacu kepada human interest, personalisasi atau karakteristik 

hiburan lainnya dalam berita. Nilai informasi akan dianggap kurang dan semakin 

tidak relevan dengan kebutuhan informasi oleh masyarakat (McQuail,1992:200). 

b. Imparsialitas 

Apakah berita sudah menyajikan secara adil semua sisi dari peristiwa yang 

diberitakan. Aspek ini berkaitan dengan ketidakberpihakan, dimensi ini dapat 

diturunkkan menjadi dua dimensi yaitu berimbang (balance) dan netral. Dimensi 

keberimbangan (balance) yaitu proses substansi dan seleksi sebuah berita. Berita 

yang berimbang adalah berita yang menmpilkkan semua sisi, tidak 

menghilangkan dan menyeleksi sisi tertentu untuk diberitakan. Keseimbangan 

mensyaratkan adanya equal or proporsional space yaitu pemberian ruang yang 

sama terhadap semua orang yang terlibat, even handed evaluation pemberian 

ruang yang sama kepada setiap pihak untuk memberikan penilaian positif maupun 

negative yang berimbang untuk semua pihak yang diberitakan.Sementara 

Netralitas, menyampaikan peristiwa dan fakta yang apa adanya tanpa memihak 

pada sisi dari peristiwa. Dimensi ini diturunkan lagi ke lebih kecil yakni, non-

sensasional ( berita tidak melebih-lebihkan fakta yang diberitakan) dan non-
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evaluation (pencampuran opini dan fakta atau berita yang tidak memberikan 

penilaian).  

Dalam penelitian ini, netralitas dapat dilihat apakah media memihak 

kepada salah satu kandidat calon walikota Malang. Bila aspek balance 

memberikan keseimbangan pada pemberitaan, maka netralitas memberikan 

pemberitaan yang tidak memihak. 

G. Definisi Oprasional 

Definisi oprasional ini dimodifkasi dari kerangka konsep objektivtas yang 

dikembangkan J. Westershal (1983), kemudian diperinci lebh lanjut oleh Denis 

McQuail (1992), dan selanjutya mengadopsi penelitian dari rujukan sebelumnya 

yang berjudul “Objektivitas Media Dalam Pemberitaan Konflik Agama”. Yang 

telah dimodifikasi dan disesuiakan oleh penelitian ini. 

Tabel 2.1 

N

o  

Objektivitas Dimensi  Sub 

dimensi 

Kategori  Indikator  

1  Faktualitas  Truth factualness a.Fakta sosiologis 

b.Fakta psikologis 

 akurasi a.Adanya cek dan ricek 

b.Tidak adanya cek 

 dan ricek 

 

    completeness a.lengkap, mengandung 

unsur 5W1H 
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b.tidak lengkap, tidak 

mengandung salah unsur 

5W1H 

 Relevan  Mencakup 

nilai berita 

a.Relevan, semua nilai 

berita terpenuhi 

b.Tidak relevan, salah 

satu nilai berita tidak 

terpenuhi 

 

2 Imparsialitas  Balance  Tipe liputan a.Satu sisi 

b.Dua sisi 

c.Multi sisi 

Netral  Arah berita a.berita cenderung 

memihak Nanda 

b.berita cenderung 

memihak Anton 

c.berita cenderung 

memihak Sutiaji 

d.berita tidak memihak 

ketiganya 

 

1. Jenis Fakta, pemberitaan mengenai Pilwali Kota malang 2018 yang sesuai 

dengan: 

a. Fakta sosiologis, pemberitaan yang bahan bakunya berupa peristiwa/ 

kejadian nyata atau factual 

b. Fakta psikologis, berita yang bahan bakunya berupa interpretasi subjektik 

(pernyataan opini) dalam bentuk penilaian, pernyataan, dan pendapat 

sumber berita. 
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2. Akurasi (accuracy) yaitu adanya kesesuaian fakta dengan peristiwa serta 

keakuratan mengenai data-data (pencantuman nama narasumber, jumlah, 

waktu yang jelas, tempat) hal tersebut dapat diketahui dengan ada tidaknya 

cek dan ricek yang dilakukan oleh jurnalis dalam sebuah berita. 

3. Kelengkapan (completeness) dalam sebuah praktek jurnalis sebuah berita 

setidaknya harus memenuhi unsur 5W+1H (what, who, where, when, why, 

dan how) agar sebuah berita dapat dipahami dengan baik. unsur tersebut 

menjadi kelengkapan berita serta berikut penjelasannya:  

a. What (apa) 

Unsur “apa” dalam hal ini ialah mencari tahu hal yang menjadi topic 

dalam berita 

b. Who (siapa) 

Unsur “siapa” berati siapa yang menjadi actor/ pelaku dalam berita 

tersebut 

c. Where (dimana) 

“dimana” berati dimana peristiwa tersebut terjadi 

d. When (kapan) 

Unsur “kapan” dalam hal ini berate kapan berita tersebut terjadi yang 

mencakup tahun, tanggal, bualn, waktu, jam,dll 

e. Why (mengapa) 

Unsur “mengapa” dalam hal ini adalah mengapa peristiwa itu terjadi 

f. How (bagaimana) 

Unsur “bagaimana” dalam hal ini adalah bagaimana peristiwa itu terjadi 

dan bagaimamana untuk mengatasinya. 
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4. Relevan (relevance) 

kriteria ini erat kaitannya dengan nilai-nilai berita yang terkandung dalam 

sebuah berita. Nilai berita itulah yang menjadi penentu apakah layak atau 

tidaknya suatu peristiwa diberitakan. Sehingga diharapkan berita yang 

nantinya disebarluaskan merupakan berita-berita yang berpengaruh 

terhadap masyarakat. Berita relevan dapat diketahui dengan melihat 

kesesuaian berita yang dipublikasikan dengan beberapa standar 

significance. Beberapa kriteria utama dari standar tersebut adalah : 

a. Penting (significance) ialah kejadian yang dapat mempengaruhi 

orang banyak atau kejadian yang mampu punyai dampak kepada 

kehidupan para pembaca. 

b. Besaran (magnitude) ialah sesuatu yang besar dari segi jumlah, 

nilai, dan angka yang besar hitungannya sehingga pasti menjadi 

sesuatu yang berarti dan menarik untuk diketahui oleh khalayak. 

c. Kebaruan (timeliness) ialah peristiwa yang baru saja terjadi, karena 

terjadi belum lama, hal ini menjadi actual atau masih hangat untuk 

dibicarakan umum. Actual berkaitan dengan tanggal waktu bahwa 

kejadian tersebut bukan berita hasil atau terlambat memenuhi 

waktu pemuatan yang sudah ditetapkan pemimpin redaksi. 

d. Kedekatan (proximity) ialah memiliki kedekatan jarak 

(geografis)maupun emosional dengan pembaca, termasuk 

kedekatan karena profesi, minat, hobi, dan perhatian pembaca. 

e. Tenar (prominence) ialah menyangkut hal-hal yang terkenal dari 

seseorang atau benda seperti orang atau tempat. 
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5. Tipe berita 

Tipe liputan yang merupakan turunan dari keseimbangan dalam penyajian 

pendapat, komentar dari pihak-pihak tertentu dalam suatu berita. Tipe 

liputan tersebut dapat dilihat dari Cover both side yaitu pemberian porsi 

yang sama terhadap puhak-pihak yang bertentangan dalam sebuah 

peristiwa secara bersamaan dan proporsional. 

a. Satu sisi, berita yang hanya berisi satu sumber saja. Misalnya 

dalam berita dimunculkan pendapat dari pihak Nanda. 

b. dua sisi, apabila berita menampilkan dua narasumber yang berbeda 

misalnya, narasumber berpihak kepada Nanda dan narasumber 

yanfgberpihakhak kepada Anton  

c. multi sisi, apabila berita menampilkan dari berbagai pandangan 

dari berbagai narasumber, misalnya pandangan dari pengamat 

politik, dan partai politik yang tidak mendukung.  

6. Arah berita 

Arah berita yang dibuat berkaitan dengan netralitas sebuahberita dalam 

penyajian beritanya dapat dilihat melalui narasumber yang dikutip oleh 

jurnalis. 

a. Berpihak kepada Nanda 

Apabila pemberitaan tersebut mengandung unsur pernyataan, kata, 

kalimat dan istilah, terutama yang mengadung gambaran positif 

mendukung Nanda. 
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b. Berpihak kepada Anton 

Apabila pemberitaan tersebut mengandung unsur pernyataan, kata, 

kalimat dan istilah, terutama yang mengadung gambaran positif 

mendukung Anton. 

c. Berpihak kepada Sutiaji 

Apabila pemberitaan tersebut mengandung unsur pernyataan, kata, 

kalimat dan istilah, terutama yang mengadung gambaran positif 

mendukung Sutiaji. 

d. Berita tidak memihak kepada ketiganya 

Apabila pemberitaan tersebut tidak memihak ketiga pasangan 

calon jika dilihat dari pernyataan, kata, kalimat dan istilah, dalam 

berita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


