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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Komunikasi massa menurut Jay Black dan Frederick C. Whitney (1988) 

adalah sebuah proses di mana pesan-pesan yang diproduksi secara masal/tidak 

sedikit itu disebarkan kepada massa penerima pesan yang luas, anonim, dan 

heterogen (Nurudin, 2013:12). Dalam praktiknya, komunikasi massa selalu 

melibatkan beberapa elemen yang saling berkaitan satu sama lain. Seperti yang 

telah dipaparkan oleh Nurudin dalam bukunya yang berjudul Pengantar 

Komunikasi Massa, elemen-elemen komunikasi massa meliputi komunikator, 

pesan, audiens, umpan balik, efek, gangguan, gatekeeper, pengatur serta filter. 

Komunikator dalam komunikasi massa tidak bersifat individu melainkan gabungan 

dari beberapa individu yang melembaga dan biasa disebut media massa. 

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, media 

massa saat ini semakin berkembang dan mengalami kemajuan yang pesat. Jika 

mengikuti perjalanan sejarah, maka akan terlihat bahwa media massa telah banyak 

mengalami pembaharuan serta perubahan. Proses penyampaian informasi atau 

pesan pada media massa pun mengalami pergeseran yang penting. Dahulu, media 

massa selalu menduduki predikat sebagai pusat informasi yang disebarkan atau 

dipublikasikan secara satu arah. Kini, sejak teknologi semakin berkembang, media 

massa menjadi jauh lebih interaktif. Audiens tidak lagi sekadar menjadi objek yang 

hanya menerima terpaan informasi dari media, tetapi juga turut dilibatkan untuk 
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berinteraksi.1 Inilah yang terjadi sejak kemunculan media siber, media baru yang 

mulai menggeser kedudukan media cetak (surat kabar, majalah) serta media 

elektronik (radio, televisi). 

Sejak awal kemunculannya pada 17 Agustus 1995, Republika Online 

(www.republika.co.id) mempelopori berdirinya portal berita online di Indonesia 

yang kemudian disusul oleh Kompas Online pada 14 September 1995.2 Tidak hanya 

sampai di situ, media-media siber lainnya pun terus bermunculan dan berlomba-

lomba menjadi yang paling unggul hingga detik ini. Saat ini, media massa online 

memang menjadi salah satu jenis media massa yang cukup populer dan lebih 

diminati oleh masyarakat dalam mengakses berbagai informasi. Kelebihan yang 

banyak ditawarkan dalam penggunaan internet membuat hampir setiap orang baik 

produsen maupun konsumen informasi (berita) tidak bisa menolak untuk beralih 

dari media konvensional ke media siber. Belum lagi, informasi atau berita yang ada 

pada media siber cenderung lebih beragam dibandingkan dengan media 

konvensional, bahkan tidak terbatas waktu dan juga tempat. Audiens bebas memilih 

informasi apa yang ingin dibaca pada media siber, sedangkan pada media cetak, 

audiens hanya dapat membaca informasi yang dipilih oleh lembaga media untuk 

disiarkan. Faktanya, sebuah riset yang telah dilakukan oleh lembaga riset global 

GFK (Growth from Knowledge) dan IDA (Indonesia Digital Association) 

                                                           
1 Nasrullah, 2016, Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia), Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, hlm. 2. 

2Rene L. Pattirajawane, “Kompas Hadir di Internet”, Kompas, diakses dari 

https://vik.kompas.com/sejarah-kompascom/menu-2.html pada 18 Juli 2018 pukul 19:47 WIB. 

 

http://www.republika.co.id/
https://vik.kompas.com/sejarah-kompascom/menu-2.html
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membuktikan bahwa 96% masyarakat Indonesia mengonsumsi berita online.3 Salah 

satu bukti bahwa eksistensi media konvensional kini mulai tergeser oleh kehadiran 

media siber. 

Konvergensi media ini juga didukung oleh fakta bahwa pertumbuhan jumlah 

media siber selalu mengalami kenaikan dan bisa dikatakan mulai menjamur 

sehingga tidak terkontrol. Hingga saat ini, sudah ada ratusan bahkan ribuan media 

online di Indonesia baik yang telah dan belum berbadan hukum. Dilansir dari 

Jawapos.com, Dewan Pers memperkirakan bahwa jumlah media massa siber yang 

ada saat ini sudah mencapai 43 ribu lebih namun hanya 168 media yang dinyatakan 

memenuhi syarat perusahaan pers dan bertindak profesional. Angka tersebut hanya 

0,4% dari jumlah keseluruhan media yang ada.4 

Media massa sebagai sarana dalam komunikasi massa memiliki peran penting 

dalam kehidupan masyarakat. Merujuk pada jangkauannya yang sangat luas, 

bahkan tidak terbatas membuat khalayak menerima terpaan informasi tanpa henti. 

Maka dari itu, sebagai khalayak, masyarakat seharusnya memiliki sifat melek 

media dan bersikap waspada terhadap segala informasi yang diterima. Apalagi, 

tidak sedikit media-media yang tidak bertanggung jawab, seringkali sengaja 

memelintir informasi sehingga menimbulkan multitafsir dan bisa jadi pada akhirnya 

membentuk opini publik yang tidak sesuai kenyataan. 

                                                           
3Dedy Afrianto, “96% Masyarakat Indonesia Konsumsi Berita Online”, Okezone, diakses dari 

https://economy.okezone.com/read/2016/03/16/320/1337230/96-masyarakat-indonesia-
konsumsi-berita-online pada 19 Juli 2018 pukul 18:06 WIB. 

4Riki Chandra, “Dari 43 Ribu Lebih Media Online, Hanya 0,4 Persen yang Profesional”, Jawapos, 

diakses dari https://www.jawapos.com/jpg-today/09/02/2018/dari-43-ribu-lebih-media-online-
hanya-04-persen-yang-profesional  pada 19 Juli 2018 pukul 20:03 WIB. 

 

https://economy.okezone.com/read/2016/03/16/320/1337230/96-masyarakat-indonesia-konsumsi-berita-online
https://economy.okezone.com/read/2016/03/16/320/1337230/96-masyarakat-indonesia-konsumsi-berita-online
https://www.jawapos.com/jpg-today/09/02/2018/dari-43-ribu-lebih-media-online-hanya-04-persen-yang-profesional
https://www.jawapos.com/jpg-today/09/02/2018/dari-43-ribu-lebih-media-online-hanya-04-persen-yang-profesional
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Problematika ini tentu saja tidak akan mudah diatasi apabila media tidak bisa 

bersikap bijak dalam memproduksi berita, yang merupakan isi pesan dalam 

komunikasi massa. Tidak bisa dipungkiri bahwa di jaman yang sudah serba digital 

ini, banyak media yang hanya mementingkan keuntungan materil saja. Terlebih, 

menjamurnya media online di Indonesia mengharuskan masing-masing media 

untuk memiliki strategi tertentu agar tidak kalah saing dengan yang lainnya. 

Masing-masing berlomba dalam merancang juga mengemas medianya hingga 

sedemikian rupa guna meningkatkan jumlah pembaca. Gaya penyampaian 

informasi atau berita yang digunakan pun beragam, mulai dari gaya tulisan yang 

serius, jenaka, satir, dan masih banyak lagi yang lainnya. 

Bahasan mengenai pemberitaan pada media, terutama media siber menjadi 

sangat penting sebab pemberitaan bisa mencakup segala aspek dalam kehidupan di 

masyarakat. Sudah jelas bahwa media tidak boleh main-main dalam memproduksi 

hingga mempublikasikan berita. Media massa dalam melakukan pemberitaan 

dituntut untuk menyampaikan informasi yang faktual, akurat, cover both side, dan 

juga signifikan. Selain itu, seorang wartawan media massa juga harus memenuhi 

aspek-aspek tertentu dalam menulis berita. Misalnya memperhatikan aspek suara 

korban dalam penulisan pemberitaan bencana, tidak boleh provokatif dalam 

memberitakan konflik, harus apa adanya dalam penyampaian fakta dan tidak 

dilebih-lebihkan sehingga tidak mengakibatkan multitafsir. Berdasarkan ilmu 

jurnalistik pun, banyak rambu-rambu yang tidak hanya perlu untuk dipahami 

melainkan juga harus dipatuhi oleh setiap media. 

Sebagai alat penyedia informasi, media memang seharusnya tidak 

sembarangan dalam menentukan pesan yang akan disebarluaskan. Namun, pada 
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kenyataannya, media siber kini semakin berkembang bahkan tidak hanya kepada 

arah yang positif, tetapi juga arah yang negatif. Demi menaikkan rating serta jumlah 

viewer, media dalam melakukan pemberitaan, menerapkan segala strategi yang 

diperlukan. Tak jarang pula, strategi yang digunakan terkadang justru tidak sesuai 

dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku. Orientasi media massa yang lebih 

menekankan pada keuntungan materil pada akhirnya menimbulkan terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan pada praktik jurnalisme. 

 Sebagai contoh adalah praktik jurnalisme kuning (yellow journalism) yang 

kini semakin marak. Jurnalisme kuning adalah jurnalisme pemburukan makna. 

Disebut demikian karena orientasinya memang lebih menekankan pada 

meningkatnya jumlah pembaca dibandingkan profesionalitas praktik 

jurnalismenya. Ciri khas pemberitaan pada praktik jurnalisme kuning yakni 

mangandalkan unsur-unsur bombastis dan sensasional untuk menarik minat calon 

pembaca. Praktik ini umumnya diterapkan pada tema berita tertentu seperti kasus 

kriminal dan seks. 

 Berita kriminal adalah salah satu jenis pemberitaan yang seringkali 

dijadikan media penjualan unsur sensasional oleh media. Peristiwa kriminal selalu 

memiliki daya tarik karena mengandung unsur ancaman. Kejahatan ialah ancaman 

yang menimbulkan rasa takut dan itulah yang mendorong khalayak untuk membaca 

berita kriminal karena didorong oleh rasa penasaran serta keinginan bersiasat untuk 

menghindarinya (Barus, 2010:44). Jacob Oetama (2001:28) mengutip John 

Hohenberg dalam The Professional Journalist juga menyatakan bahwa berita 

kriminal memiliki daya tarik yang universal, luas, tanpa perlu membedakan tinggi 

rendahnya kedudukan seseorang dalam hidup. Jika peristiwa kriminal saja sudah 
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memiliki daya tarik tersendiri, maka bisa dikatakan bahwa berita kriminal yang 

dibumbui unsur sensasional lebih dari sekedar mengundang rasa penasaran 

khalayak melainkan dapat membangkitkan emosi pembaca. 

 Hingga saat ini, sensasionalitas masih bertahan sebagai salah satu 

komoditas media massa yang menerapkan praktik jurnalisme kuning. Berdasarkan 

pandangan psikologi dan sosiologi, fenomena ini dapat terus bertahan serta 

berkembang karena hal ini memenuhi kebutuhan manusia (Oetama, 2001:24). 

Banyak sekali contoh media massa yang menerapkan praktik yellow journalism. 

Beberapa di antaranya ialah surat kabar harian Memorandum, Lampu Hijau dan Pos 

Kota yang sempat marak diperbincangkan. Bahkan sudah ada beberapa penelitian 

mengenai sensasionalitas pada media-media tersebut. Salah satunya adalah 

penelitian berjudul “Sensasionalisme Berita-berita Kriminal di Harian 

Memorandum, Lampu Hijau, dan Pos Kota” yang telah dilakukan oleh Zainal 

Arifin Emka dan Rizky Sekar Afrisia. 

 Selain media massa cetak, sensasionalitas pun juga bisa dijumpai pada 

bentuk media massa lainnya, tak terkecuali media massa siber. Jumlah media siber 

yang kian menjamur menuntut masing-masing media untuk bersaing agar bisa 

mempertahankan popularitas atau eksistensinya. Berbagai strategi pun diterapkan, 

meski harus mengabaikan kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku, termasuk 

menggunakan sensasionalitas sebagai komoditas untuk meraih rating. 

 Bentuk-bentuk pemberitaan sensasional pada media siber atau media online 

tidak jauh berbeda dengan media cetak seperti judul yang bombastis, bahasa yang 

sensual atau dramatis, serta penggunaan foto-foto yang vulgar. Selain itu, 

belakangan terdapat sebuah istilah clickbait yang diduga sebagai wujud baru 
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jurnalisme kuning pada pemberitaan di media online. Jurnalisme Umpan Klik 

(clickbait) dikenal sebagai sebutan dari pemberitaan yang menggunakan judul-

judul bombastis, yang bertujuan untuk memancing viewer agar penasaran sehingga 

link beritanya diklik. Padahal, isi pada berita-berita tersebut seringkali biasa saja 

atau bahkan kurang sesuai dengan judulnya. Pada dunia digital, klik pada link berita 

berarti segalanya bagi media karena hanya dengan klik, media akan diuntungkan 

meskipun isi beritanya tidak dibaca. Kondisi ini telah banyak terjadi. Kembali lagi 

pada orientasi media untuk menjaga keberlangsungan medianya. 

 Beritajatim.com dan Kabarjawatimur.com merupakan media siber yang 

sama-sama berfokus di wilayah Jawa Timur. Beritajatim.com merupakan sebuah 

portal berita online yang berada di bawah naungan PT. Berita Jatim Cyber Media 

dan berbasis di kota Surabaya. Sementara, Kabarjawatimur.com merupakan sebuah 

portal berita online yang berada di bawah naungan PT. Kabar Media Maju Bersama 

yang juga menaungi Kabar Surabaya, Kabarsidoarjo.com, dan 

Kabarbanyuwangi.co.id. Porsi pemberitaan yang disajikan oleh kedua media 

tersebut sama-sama lebih didominasi oleh peristiwa-peristiwa lokal provinsi. Di 

antara sekian media penyedia berita online di wilayah Jawa Timur, kedua media ini 

tergolong aktif dalam menyampaikan informasi kepada khalayak. Berbagai 

kategori pemberitaan dihadirkan pada media tersebut, salah satunya ialah kategori 

berita kriminal. 

Salah satu fakta yang cukup menarik bagi peneliti ialah terdapat beberapa 

konten pada berita-berita kriminal yang disajikan yang mengindikasikan bahwa 

media tersebut sengaja memunculkan unsur sensasional untuk menarik minat 

pembaca. Misalnya berita berjudul “Pasangan Kumpul Kebo Ini Asyik ‘Ngos-
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Ngosan’ di Kamar” pada Beritajatim.com dan berita berjudul “Duduk Bersila Enam 

Pria Ditangkap Polisi, Ada Apa Ya?” pada Kabarjawatimur.com. Unsur sensasional 

pada judul berita pertama ditunjukkan dengan penggunaan kata ‘Ngos-Ngosan’ 

karena kata tersebut dapat membangkitkan emosi seseorang ketika membacanya. 

Peneliti beranggapan demikian karena sebenarnya kata-kata tersebut dapat 

digantikan dengan kata-kata lain yang lebih sederhana dan tidak mendramatisir. 

Selanjutnya, judul berita kedua tergolong sensasional karena mengandung unsur 

clickbait dengan menggunakan kata tanya, salah satu bentuk praktik jurnalisme 

kuning yang mengandalkan klik untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin mengetahui 

seberapa besar unsur sensasional yang terkandung pada pemberitaan kriminal di 

media massa siber dan ingin mengetahui perbandingan di antara kedua media 

tersebut. Peneliti menggunakan metode analisis isi pada penelitian ini sebab dengan 

metode tersebut, peneliti bisa mengetahui persentase kandungan unsur sensasional 

serta mengetahui perbandingan secara jelas dalam bentuk angka. Berita yang akan 

diteliti yakni berita-berita kriminal yang telah dipublikasikan oleh Beritajatim.com 

dan Kabarjawatimur.com edisi 1 – 31 Agustus 2018 karena diasumsikan sebagai 

sumber data yang terbaru saat penelitian dilakukan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti berusaha untuk 

menjawab beberapa pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, yakni sebagai 

berikut: 

a. Seberapa besar persentase kemunculan unsur sensasional yang terkandung pada 

berita-berita kriminal di portal berita online Beritajatim.com dan 
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Kabarjawatimur.com edisi 1 – 31 Agustus 2018 jika ditinjau berdasarkan aspek 

judul berita, teks berita serta foto berita? 

b. Seperti apa perbandingan kandungan unsur sensasional pada berita-berita 

kriminal di portal berita online Beritajatim.com dan Kabarjawatimur.com edisi 

1 – 31 Agustus 2018 jika ditinjau berdasarkan aspek judul berita, teks berita serta 

foto berita? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah ditetapkan peneliti, maka tujuan dari 

penelitian ini antara lain: 

a. Untuk mengetahui seberapa besar persentase kemunculan unsur sensasional 

yang terkandung pada berita-berita kriminal di portal berita online 

Beritajatim.com dan Kabarjawatimur.com edisi 1 – 31 Agustus 2018 jika 

ditinjau berdasarkan aspek  judul berita, teks berita serta teks berita. 

b. Untuk mengetahui perbandingan kandungan unsur sensasional pada berita-berita 

kriminal di portal berita online Beritajatim.com dan Kabarjawatimur.com edisi 

1 – 31 Agustus 2018 jika ditinjau berdasarkan aspek judul berita, teks berita serta 

foto berita. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Akademis 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan setidaknya 

kontribusi pada perkembangan Ilmu Komunikasi khususnya pada bidang 

Jurnalistik, sebuah bidang studi yang mengkaji berbagai jenis pemberitaan, 

termasuk berita kriminal, sebagai bentuk pesan dalam komunikasi massa. Di 

samping itu, penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan rujukan bagi rekan-rekan 
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mahasiswa di masa mendatang yang akan melakukan penelitian serupa baik yang 

menggunakan metode analisis isi dengan tema yang sama meski dengan objek 

penelitian yang berbeda, maupun penelitian dengan fenomena yang sama meski 

metodenya berbeda. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Secara praktis, harapan pada penelitian ini yakni dapat memberikan gambaran 

bagi pengelola media maupun lembaga yang bertugas dalam pengawasan pers serta 

media tentang portal media online yang menerapkan unsur sensasional pada 

pemberitaannya sebagai bentuk dari praktik jurnalisme kuning. Gambaran ini juga 

berlaku bagi para pengunjung portal berita online agar memahami bahwa 

sensasionalitas merupakan bagian dari jurnalisme kuning yang tujuan utamanya 

ialah meningkatkan jumlah pembaca. Dengan begitu, khalayak akan bisa 

membedakan media mana yang bersikap profesional dan media mana yang hanya 

menjual sensasi. 

 

  


