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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Media Siber sebagai Sarana Komunikasi Massa 

Komunikasi massa dipahami sebagai sebuah bentuk komunikasi yang 

menggunakan saluran (media) untuk menghubungkan komunikator dengan 

komunikan secara massal, berjumlah banyak, berada di tempat yang jauh, sangat 

heterogen, dan menimbulkan efek-efek tertentu (Liliweri, 2011:875). Komunikasi 

massa juga dapat diartikan dalam dua cara yaitu, pertama, komunikasi oleh media, 

dan kedua, komunikasi untuk massa (Rivers et al., 2008:18). 

Media massa ialah salah satu unsur komunikasi massa yang berperan sebagai 

saluran atau sarana komunikator dalam menyampaikan informasi atau pesan. 

Hingga saat ini, media massa telah mengalami banyak perubahan seiring dengan 

kemajuan teknologi komunikasi yang tiada henti. Perkembangan teknologi 

komunikasi ini secara pasti memberikan kemudahan bagi siapapun penggunanya 

untuk saling terhubung kapan pun dan dimana pun secara bersamaan; bahkan 

teknologi telah mewakili kehadiran dan/atau keterlibatan fisik pada proses 

komunikasi. Di samping itu, ada juga kelebihan lain yang dimiliki media siber. 

Salah satunya adalah khalayak tidak lagi menjadi komunikan yang pasif, hanya 

menerima pesan atau informasi, tetapi juga bersifat aktif. Aktif yang dimaksud 

dalam hal ini ialah khalayak bisa secara langsung memberikan respon pada pesan-

pesan yang diterimanya terlebih sejak kemunculan media baru atau media siber. Ini 

bermakna bahwa kehadiran media siber memperbarui peran khalayak yang awalnya 

hanya menjadi objek penerima pesan dan kini menjadi lebih interaktif untuk 

memberikan feedback (umpan balik) terhadap pesan yang diterimanya. Menurut 
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Graham et al (2004) yang dikutip oleh Nasrullah (2016:76) konsep interaktif 

(interactivity) inilah yang sering dijadikan pembeda antara media baru yang digital 

dan media tradisional yang menggunakan analog (Graham, 2004; Lev Manovich, 

2001; Spiro Kiousis, 2002). Adapun menurut John Vivian (2008: 262-264), dengan 

kecanggihannya, keberadaan media baru kini dapat melampaui pola penyebaran 

media tradisional dan sifat interaktifnya dapat pula mengaburkan batas geografis, 

kapasitas interaksi serta yang paling penting bisa dilakukan secara real time. 

Layaknya media tradisional, komunikasi pada media siber juga memiliki 

karakteristik tertentu. Seorang pakar, Marc Smith (1995) dalam Nasrullah 

(2016:80-81) menguraikan beberapa aspek dalam komunikasi di dunia siber, 

sebagai berikut: 

a. Komunikasi di dunia siber tidak mensyaratkan keberadaan dan kesamaan 

antara pengguna (aspatical). Maksudnya ialah sender dan receiver tetap bisa 

berkomunikasi meski tidak berada di tempat yang sama dan dalam waktu 

yang sama. Konten pada media siber tidak berbatas waktu dan akan tetap ada 

sampai kapan pun. 

b. Komunikasi pada media siber bisa dikondisikan berdasarkan suatu hal, 

misalnya jadwal. Bergantung pada keinginan komunikator, komunikasi dapat 

dibuat dalam kondisi ruang dan waktu yang sama (synchronous) atau dibuat 

berbeda (asynchronous). 

c. Komunikasi di dalam dunia siber pada kenyataannya dapat terjadi melalui 

medium teks. Beragam bentuk teks dan juga symbol (icon) menjadi medium 

yang digunakan untuk mewakili ekspresi serta intonasi sebagai penentu 

dalam penyampaian dan penerimaan pesan. 



13 
 

d. Komunikasi yang terjadi tidak mensyaratkan adanya kesamaan seperti status 

atau tingkat pengetahuan (astigmatic). Komunikasi teks pada dunia siber 

tidak melibatkan visualisasi, sebagaimana di dunia nyata, yang dapat 

memunculkan interpretasi tertentu, misalnya status sosial, jabatan, maupun 

yang lainnya. 

Kehadiran media baru atau media siber memberikan banyak penawaran tidak 

hanya kepada para pelaku industri media tetapi juga khalayak media. Keterlibatan 

khalayak dalam proses komunikasi massa pada media siber memberikan beberapa 

implikasi yang cukup penting seperti perubahan eksistensi media konvensional. 

Bahkan, media siber memberikan ruang bagi siapapun untuk turut serta 

memproduksi hingga menyebarluaskan informasi kepada khalayak. Dengan kata 

lain, khalayak yang pada umumnya berperan sebagai konsumen pesan kini dapat 

pula berperan sebagai produsen. Fenomena inilah yang disebut dengan jurnalisme 

warga (citizen journalism). 

Segala kemudahan yang ditawarkan oleh media online membuat masyarakat 

beralih dari penggunaan media konvensional. Melalui internet, audiens dapat 

mengakses beragam informasi secara mudah melalui komputer, laptop, maupun 

gadget tanpa ada batasan waktu dan tempat, bahkan tidak perlu mengeluarkan 

banyak biaya. Sebuah kelebihan yang tentu tidak akan ditolak oleh masyarakat. 

Meski tidak secara langsung menggantikan peran media konvensional, media siber 

tetap menjadi ancaman. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada tahun 2005, 

pengguna internet di Indonesia baru mencapai 3.34 persen. Jumlah tersebut 
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mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 35,64% pada tahun 2014.5 Hal 

ini berarti bahwa dalam kurun waktu sembilan tahun terjadi peningkatan sepuluh 

kali lipat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa media konvensional dan media 

digital mengalami persaingan yang sangat ketat. 

Media online dengan segala kelebihannya tidak hanya bersaing dengan media 

tradisional saja, melainkan juga dengan sesama media online. Hal ini dibuktikan 

dengan angka pertumbuhan media online di Indonesia sudah mencapai 43.000 

lebih, seperti yang diungkapkan oleh Dewan Pers dalam Konvensi Nasional Media 

Massa 2018. Kenyataan ini menegaskan bahwa media online pun harus memiliki 

strategi tertentu untuk meningkatkan serta mempertahankan pembaca atau visitor. 

Keharusan ini disebabkan oleh kebutuhan lembaga media dalam menarik iklan agar 

tetap bisa bertahan. Iklan dan penjualan (produk) media, baik itu edisi terbitan 

maupun program, merupakan sumber pendanaan suatu lembaga media. Jika jumlah 

audiens yang menyaksikan, membaca, atau mendengar sebuah produk media 

semakin bertambah, maka produk media tersebut pun akan secara otomatis semakin 

populer. Nasrullah (2016:45) mengutip Albarrran (1996:13-15) menyatakan bahwa 

efek kepopuleran inilah yang dapat menarik minat korporasi atau perusahaan untuk 

memasang iklan pada media tersebut. 

Nurudin (2013:97) dalam bukunya mengutarakan bahwa sifat komunikator 

dalam komunikasi massa memang mencari keuntungan. Bukan semata-mata 

mengejar keuntungan, namun orientasi keuntungan tersebut yang menjadi dasar 

pembentukan lembaga media. Media massa membutuhkan keuntungan untuk 

                                                           
5Kusuma, 2014,Posisi Media Cetak Di Tengah Perkembangan MediaOnline diIndonesia, Jakarta: 

Unika Atma Jaya, hlm. 4. 
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menjaga keberlangsungan lembaga itu sendiri. Maka, tidak heran jika sebuah 

lembaga media memang berorientasi profit dengan cara memburu kepopuleran  di 

antara khalayak demi menarik iklan yang masuk. 

2.2   Pemberitaan sebagai Produk Jurnalistik 

Terdapat banyak definisi tentang jurnalisme. Dalam kamus Longman 

Dictionary of Contemporary English (1982) jurnalisme diartikan sebagai sebuah 

pekerjaan yang berkaitan dengan menulis, mengedit atau menerbitkan (work of 

writing for, editing, or publishing) sedangkan jurnalistik diartikan sebagai sifat dari 

jurnalisme itu sendiri.6 Tidak jauh berbeda, Nurudin (2009:9) dalam bukunya 

mendefinisikan jurnalisme sebagai kegiatan yang berhubungan dengan proses 

mencari, mengolah serta menyiarkan informasi kepada audiens dan disebarluaskan 

melalui media massa. 

Secara bahasa, jurnalisme dan jurnalistik merupakan dua hal yang berbeda 

namun kedua istilah ini merujuk pada makna yang sama yakni aktivitas menulis, 

mengolah hingga mempublikasikan informasi berupa berita. Seseorang yang 

berprofesi di bidang jurnalistik biasa disebut sebagai jurnalis atau wartawan. 

Menurut Bill Kovack dan Tom Rosenstiel dalam bukunya The Elements of 

Journalism (2001) tujuan utama jurnalisme ialah menyediakan informasi yang 

akurat (sesuai dengan fakta) sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat, sebagai 

khalayak media massa. Melalui informasi tersebut, masyarakat dapat berperan 

dalam membangun sebuah masyarakat yang bebas.7 Dalam buku tersebut juga 

dituangkan hasil sebuah riset yang ekstensif tentang apa saja yang sesungguhnya 

                                                           
6Nurudin, 2009,Jurnalisme Masa Kini, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 7. 
7 Ishwara, 2011, Jurnalistik Dasar, Jakarta: Kompas, hlm. 21. 
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menjadi kewajiban dalam praktik jurnalistik. Hasilnya merupakan sembilan prinsip 

jurnalisme, antara lain: 

1) Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran 

2) Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga masyarakat 

3) Inti jurnalisme adalah disiplin untuk melakukan verifikasi 

4) Para wartawan harus memiliki kebebasan dari sumber yang mereka liput 

5) Wartawan harus mengemban tugas sebagai pemantau yang bebas terhadap 

kekuasaan 

6) Jurnalisme harus menyediakan forum untuk kritik dan komentar publik 

7) Wartawan harus membuat hal yang penting menjadi menarik serta relevan 

8) Wartawan harus menjaga agar berita itu proporsional dan komprehensif 

9) Wartawan memiliki kewajiban utama terhadap suara hatinya 

Merujuk pada sembilan elemen di atas, jurnalis tidak bisa dipandang sebagai 

sebuah profesi yang mudah, meski saat ini sudah berkembang jurnalisme warga 

(citizen journalism) yang membuat siapapun bisa melakukan segala aktivitas 

kewartawanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dalam melakukan 

pemberitaan, seorang wartawan sesungguhnya harus memperhatikan banyak aspek 

baik saat melakukan peliputan, penulisan, hingga penerbitan sebuah berita pada 

media massa.  

Ishak (2014:276) mengungkapkan bahwa wartawan – dunia jurnalistik pada 

umumnya – dianggap sebagai kekuatan keempat (the fourth state) setelah legislatif, 

eksekutif dan yudikatif. Pernyataan tersebut mempertegas betapa besarnya peran 

dan tanggung jawab seorang wartawan dalam menjalankan profesinya. Sebuah 

informasi atau pemberitaan yang tidak disampaikan secara benar, tidak sesuai 
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realitas, akan menimbulkan kesalahpahaman di benak masyarakat sehingga terjadi 

kekacauan. Maka, terdapat unsur-unsur serta nilai-nilai yang seharusnya dipenuhi 

dalam sebuah pemberitaan. 

2.2.1 Unsur-unsur Berita 

Berita adalah sebuah laporan tentang terjadinya sebuah peristiwa atau 

keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi yang disampaikan oleh jurnalis 

melalui media massa (Djuraidd, 2006:11). Dja’far H. Assegaff dalam Barus 

(2010:26) menyatakan bahwa berita ialah pelaporan fakta atau ide terkini yang 

dipilih lalu disiarkan oleh jurnalis dan dapat menarik perhatian pembaca. Pemilihan 

bisa didasarkan pada unsur luar biasa, signifikansi, atau akibat yang ditimbulkan, 

atau mencakup aspek-aspek human interest. Maka dapat disimpulkan secara 

sederhana bahwa berita merupakan informasi mengenai sebuah peristiwa yang 

terjadi dan disebarluaskan oleh media massa dan ditujukan kepada khalayak. Berita 

dapat dikatakan lengkap jika mengandung beberapa unsur pokok. Unsur-unsur 

yang akan mendorong seorang wartawan untuk menggali fakta seluas-luasnya, 

yang disebut pertanyaan pokok jurnalistika yaitu 5W + 1H : apa, siapa, kapan, 

dimana, mengapa, dan bagaimana.8 

1) Apa (What),kata tanya untuk mengetahui tentang peristiwa apa yang terjadi. 

2) Siapa (Who),kata tanya untuk mengetahui tentang siapa saja yang terlibat, 

baik secara langsung atau tidak langsung, dalam sebuah peristiwa yang 

terjadi. 

                                                           
8 Tahrun, et al, 2016, Keterampilan Pers dan Jurnalistik Berwawasan Jender, Yogyakarta: 
Deepublish, hlm. 71-72. 



18 
 

3) Kapan (When),kata tanya untuk mengetahui tentang waktu terjadinya sebuah 

peristiwa. 

4) Dimana (Where), kata tanya untuk mengetahui tentang tempat terjadinya 

sebuah peristiwa. 

5) Mengapa (Why), kata tanya untuk mengetahui tentang sebab-sebab atau 

alasan (latar belakang) terjadinya sebuah peristiwa. 

6) Bagaimana (How), kata tanya untuk mengetahui tentang kronologi atau 

proses terjadinya sebuah peristiwa. 

2.2.2    Nilai-nilai Berita 

Seseorang tidak akan tertarik pada setiap berita yang ditemuinya di media 

massa. Seorang mahasiswa bisa jadi menyukai berita A, sedangkan seorang dosen 

menyukai berita B. Hal ini dikarenakan ketertarikan seseorang yang berbeda-beda. 

Selain itu, tidak semua peristiwa layak dijadikan berita. Terdapat nilai-nilai tertentu 

yang harus dipenuhi dalam pemberitaan, seperti yang dipaparkan dalam buku 

‘Keterampilan Pers dan Jurnalistik Berwawasan Jender’ (Tahrun et al, 2016:72-73). 

1) Timeliness 

Waktu merupakan nilai berita yang sangat penting. Berita tentang peristiwa 

yang terjadi satu bulan yang lalu tentu sangat tidak menarik jika dibandingkan 

dengan berita tentang peristiwa yang terjadi hari ini. Semakin aktual sebuah 

berita maka akan semakin menarik untuk dibaca. 

2) Significance 

Berkaitan dengan peristiwa yang berkemungkinan mempengaruhi kehidupan 

banyak orang. Bisa pula berita tentang peristiwa yang membawa pengaruh 

bagi pembaca, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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3) Magnitude 

Berita tentang peristiwa yang berkaitan dengan hal-hal besar secara 

kuantitatif, yang menarik serta dapat menggugah rasa ingin tahu pembaca. 

4) The Unusual 

Berita yang tidak umum, tidak lazim dan aneh merupakan berita besar. 

Pemberitaan tentang peristiwa unik yang belum pernah terjadi. 

5) Conflict 

Perang, perkelahian, perdebatan dalam bidang politik, bisnis, agama, atau 

yang lainnya merupakan beberapa contoh peristiwa yang sangat menarik bagi 

pembaca. 

6) Proximity 

Peristiwa akan menjadi sangat menarik untuk diberitakan jika memiliki unsur 

kedekatan. Kedekatan yang dimaksud dalam hal ini bisa bersifat geografis 

maupun emosional. 

7) Prominence 

Berita tentang peristiwa yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat terkenal, 

bisa orang, benda, atau tempat. Seperti pepatah “Nama menciptakan berita”, 

berita-berita yang berkaitan dengan seorang presiden dan artis jauh lebih 

menarik daripada berita-berita yang berkaitan dengan seseorang yang bukan 

siapa-siapa atau tidak terkenal. 

2.2.3      Kaidah-kaidah Jurnalistik 

Pada dunia jurnalistik, terdapat sebuah teori yang seharusnya menjadi 

landasan bagi setiap jurnalis dalam menulis sebuah berita. Media massa, baik cetak, 
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elektronik maupun online dapat dikatakan kredibel (terpercaya) apabila menyajikan 

pemberitaan yang memenuhi “Teori ABC” :9 

Accuracy + Balance + Clarity = CREDIBILITY 

A. Accuracy 

Pemberitaan jika tidak dipastikan keakuratannya, maka berita tersebut bisa 

dikatakan bohong. Menulis berita bohong sama halnya dengan membodohi 

dan menipu khalayak karena tidak mengungkapkan kebenaran. Akurasi bisa 

didapat dengan menuliskan sebuah peristiwa berdasarkan fakta (faktual). 

B. Balance 

Keberimbangan juga menjadi unsur penting dalam sebuah pemberitaan di 

media. Media massa sebagai lembaga profit tentu memangku banyak 

kepentingan berbagai pihak di dalamnya. Atas dasar itulah, seringkali 

dijumpai pemberitaan yang tidak berimbang dan sengaja dibuat agar 

menguntungkan beberapa pihak tertentu. Padahal, media seharusnya bersikap 

adil dan objektif (cover both side) dalam setiap pemberitaan karena itulah 

bentuk loyalitas media massa kepada masyarakat.  

C. Clarity 

Pemberitaan juga wajib disertai kejelasan karena setiap pesan bisa jadi 

diinterpretasikan secara berbeda-beda oleh setiap orang. Maka dari itu, media 

massa sebagai penyebar informasi yang bersifat publik harus memastikan 

bahwa berita yang disiarkan itu jelas bagi para pembacanya. Kejelasan yang 

                                                           
9 Yulia, 2010, Andai Aku Jadi Penyiar, Yogyakarta: CV Andi Offset, hlm. 120. 
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dimaksud bukanlah bersifat teknis melainkan kejelasan secara konteks, baik 

itu topik, kemudahan bahasa untuk dipahami, alur penulisan, dan lain-lain. 

Kredibilitas media massa sebagai penyedia informasi publik ditentukan oleh 

berbagai macam indikator. Selain melalui penerapan Teori ABC, media massa juga 

harus menjaga setiap pemberitaannya agar tidak melanggar batas-batas atau kaidah-

kaidah jurnalistik yang berlaku. Bagi media massa online di Indonesia, telah 

diberlakukan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) yang dikeluarkan oleh 

Dewan Pers pada 3 Februari 2012. Sembilan butir yang tercantum di dalam PPMS 

memuat aturan-aturan praktik jurnalisme online di antaranya tentang Ruang 

Lingkup; Verifikasi dan Keberimbangan Berita; Isi Buatan Pengguna (User 

Generated Content); Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab; Pencabutan Berita; Iklan; Hak 

Cipta; Pencantuman Pedoman; serta Sengketa. 

Seperti pada profesi-profesi lain, wartawan sebagai profesi yang 

menjalankan praktik jurnalistik juga memiliki batasan-batasan tertentu. Telah 

disebutkan secara tegas dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 7 ayat 2 

bahwa “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”. Kode Etik 

Jurnalistik (KEJ) merupakan himpunan etika kewartawanan yang memuat 11 pasal. 

KEJ disepakati oleh organisasi wartawan dan ditetapkan serta diawasi 

pelaksanaannya oleh Dewan Pers. 

2.2.4    Jurnalisme Kuning 

 Banyak pakar media yang membagi jurnalistik menjadi beberapa jenis. 

Jurnalisme kuning (yellow journalism) hanya satu dari sekian banyaknya jenis 

jurnalisme yang telah banyak berkembang hingga saat ini. Alo Liliweri (2011:930) 

mendefinisikan jurnalisme kuning sebagai bentuk jurnalisme yang cenderung 
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meremehkan berita, yang sebenarnya justru sangat bagus menurut kriteria 

jurnalistik. Berita yang menggunakan gaya ini biasanya tidak berkualitas karena isi 

yang terkandung di dalamnya hanya berupa sensasi, provokasi, prasangka yang 

sengaja dicantumkan untuk menaikkan jumlah pembaca. 

 Tak jauh berbeda, Nurudin (2009:230) berpendapat bahwa jurnalisme 

kuning adalah jurnalisme pemburukan makna. Jurnalisme ini sering disebut sebagai 

jurnalisme yang tidak profesional karena orientasinya yang lebih mengutamakan 

berita-berita sensasional untuk meningkatkan jumlah pembaca. Ciri khas dari 

jurnalisme kuning ialah pemberitaan yang bombastis, sensasional, serta 

penggunaan judul yang dapat menarik perhatian khalayak. Dalam pemberitaannya, 

selalu ada yang dibesar-besarkan atau dilebih-lebihkan agar terkesan menarik untuk 

dibaca. 

 Jurnalisme kuning memang selalu identik dengan unsur-unsur bombastis 

dan sensasional. Berita kriminal menjadi salah satu komoditas yang tidak ada habis-

habisnya di dalam praktik pemberitaannya. Selain unsur sensasional dan 

dramatisasi dalam penulisan berita, ciri lain dari jurnalisme kuning ialah 

penggunaan aspek visual yang cenderung berlebihan. Tidak jarang, aspek visual 

tersebut justru lebih dominan dibandingkan dengan teks beritanya. Conboy 

(2003:56-57) dalam Zainil ArifinEmka (2012:1) menyebutkan beberapa 

karakteristik aspek visual yang seringkali digunakan pada media cetak, antara lain 

berupa: (1) scare-heads: headline yang memberi efek menakutkan, umumnya 

ukuran font sangat besar menggunakan warna hitam atau merah. Isi beritanya 

seringkali tidak/kurang penting; (2) penggunaan foto dan gambar yang berlebihan 

atau vulgar; (3) suplemen pada hari Minggu, berisi komik berwarna serta artikel-
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artikel sepele. Jurnalisme kuning umumnya lebih menekankan pada isu-isu 

kontroversial yang dapat memancing perdebatan bagi pembaca. Isu-isu yang 

seringkali berkaitan yaitu seks, konflik, dan kriminal. Ada pula sebagian orang yang 

menyebutkan HVS-9g atau HVSGG, singkatan dari horror, violence, sex, ghost, 

glamour. 

 Meninjau dalam sejarah, istilah jurnalisme kuning pertama kali muncul 

pada tahun 1800-an. Istilah ini muncul ditandai dengan adanya “pertempuran 

headline” antara New York World yang dimiliki oleh Joseph Pulitzer dan New York 

Journal yang dimiliki oleh William Randolph Hearst. Persaingan tersebut akhirnya 

menimbulkan tudingan bahwa keduanya telah menyebarkan berita sensasional 

untuk mendongkrak sirkulasi. Istilah ‘kuning’diberikan oleh The New York Press 

karena kedua koran tersebut berwarna kuning. Di Indonesia, surat kabar yang 

terkenal dengan sebutan koran kuning ialah Pos Kota (Jakarta) dan Memorandum 

(Surabaya). Hal ini dibuktikan melalui beberapa tanda yang ada seperti penggunaan 

judul-judul yang bombastis, penuh dengan kriminal, unsur dramatis, serta dunia 

khayal atau sensasi. 

2.3     Pemberitaan pada Media Siber 

Terkait pemberitaan, beberapa aspek pada media siber tidak jauh berbeda 

dengan media konvensional. Meski begitu, ada beberapa poin yang menjadi 

tantangan bagi jurnalis media digital atau siber, seperti beberapa hal berikut ini yang 

dikemukakan oleh Wendratama (2017:6-8): 

1) Pada pemberitaan media siber, jurnalis harus mampu menggunakan berbagai 

alat multimedia untuk mendukung penyampaian informasi kepada audiens. 

Misalnya pencantuman infografik, peta interaktif, video, animasi GIF, atau 
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penggunaan tautan ke situs lain untuk menambahkan fakta yang terkait. 

Tampilan layar merupakan yang terpenting karena media digital bersifat 

sangat visual. 

2) Umumnya, teks berita media siber lebih ringkas dari media cetak, namun 

lebih panjang dari radio serta televisi. Maka sangat diperlukan keahlian 

menulis secara efisien dan tidak bertele-tele sehingga tidak menimbulkan 

ketidakjelasan. 

3)  Jurnalis media siber diharuskan untuk bekerja lebih cepat karena kecepatan 

inilah yang menjadi keunggulan media digital dibandingkan dengan jenis 

media lainnya. Namun, hal ini juga bergantung pada kebijakan redaksi. Ada 

media siber yang menerbitkan berita setiap 10 menit dan ada pula yang 

menerbitkan 15 berita dalam sehari. 

2.3.1     Prinsip-prinsip Berita Online 

Media online sebagai bentuk media baru memiliki prinsip-prinsip tertentu 

dalam pemberitaannya. John Morrish dan Paul Bradshaw (2012:154) 

mengemukakan bahwa menulis berita seperti pada media cetak untuk 

dipublikasikan pada media online bukanlah hal yang tepat. Pendapat ini dipertegas 

dengan pernyataannya yang berbunyi “The web is different medium, consumed in 

different ways and with different qualities”. Dalam bukunya yang berjudul 

Magazine Editing: In Print and Online (2012) John Morrish dan Paul Bradshaw 

memaparkan tentang prinsip dalam menulis berita pada media online yang terkenal 

dengan singkatan BASIC: Brevity, Adaptability, Scannability, Interactivity and 

Community & Conservation. 
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1) Keringkasan. Menulis secara ringkas sangat diperlukan. Kenyataan bahwa 

aktivitas kehidupan manusia semakin tinggi tingkat kesibukannya membuat 

setiap orang menyukai hal yang instan dan cepat. Jadi berita yang ringkas dan 

mudah dipahami akan lebih disenangi oleh khalayak dibandingkan berita 

yang banyak berbasa-basi.  

2) Adaptabilitas. Dengan adanya kemajuan teknologi, wartawan juga dituntut 

agar mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan serta preferensi khalayak. 

Penggunaan audio, video, atau foto akan lebih baik daripada hanya 

menggunakan teks dalam pemberitaan. 

3) Dapat dipindai. Dalam perangkat teknologi, telah banyak tersedia fitur-fitu 

yang bisa digunakan untuk mempermudah segala hal. Dapat dipindai 

merupakan keharusan pada media online untuk memudahkan khalayak. 

4) Interaktivitas. Wartawan harus memikirkan cara-cara untuk memancing 

khalayak agar melakukan sesuatu, bisa berupa like, comment, atau share pada 

berita yang telah diunggah. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melibatkan 

khalayak pada konten berita. 

5) Komunitas dan percakapan. Media massa online memiliki peran yang lebih 

besar daripada media massa cetak atau media konvensional lainnya yaitu 

sebagai penjaring komunitas. Wartawan harus membuat pemberitaan yang 

dapat mengajak khalayak agar turut serta berinteraksi satu sama lain. 

2.4    Sensasionalitas pada Berita-berita Kriminal 

 Sensasionalisme berasal dari kata sensasi atau sense, dalam bahasa Inggris, 

yang berarti menarik perhatian, merangsang atau membangkitkan perasaan dan 

emosi manusia. Dalam pemberitaan, sensasional merupakan sebuah kondisi dimana 
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terdapat sebuah unsur sensasi dalam sebuah berita, dapat berupa bahasa dalam 

sebuah judul atau isi berita, dapat pula berupa komposisi pada foto atau video. 

Shuhua Zhou mengutip Mott menjelaskan bahwa sensasionalisme berita 

merupakan berita yang dapat menstimulasi umpan balik emosional yang tidak 

menyenangkan (Aulia, 2012:21). Selanjutnya Zhou mengutip Tannebaum dan Lych 

yang menyebutkan bahwa sensasionalisme ialah berita yang dapat menimbulkan 

efek mengagetkan serta menggetarkan sensibilitas moral dan keindahan. Sementara 

Graber yang juga dikutip oleh Zhou memaparkan bahwa sensasionalisme berkaitan 

dengan kemampuan berita dalam membangkitkan emosi.10 

 Sensasionalisme dalam dunia jurnalistik berakar pada praktik jurnalisme 

kuning (yellow journalism), sebuah bentuk pemburukan makna dari isi berita dalam 

media massa. Hal ini biasanya ditandai dengan adanya beberapa gejala seperti isi 

berita yang cenderung dilebih-lebihkan (dramatisasi), penggunaan konten bahasa 

atau foto yang sensasional dan bombastis. Gejala ini seringkali terjadi baik pada 

media cetak, elektronik, maupun siber. Tentu saja sebab utamanya ialah persaingan 

lembaga media yang semakin meningkat sehingga memanfaatkan sensasionalitas 

dalam pemberitaan untuk mempertahankan eksistensinya dengan menambah 

jumlah pembaca. 

 Berita kriminal adalah salah satu jenis pemberitaan yang seringkali 

dijadikan media penjualan unsur sensasional oleh media. Peristiwa kriminal seperti 

perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme penganiayaan atau narkoba, 

selalu memiliki daya tarik karena mengandung unsur ancaman. Kejahatan ialah 

                                                           
10 Poentarie, 2015, Bahasa Sensasional dalam Pemberitaan Media, Jurnal Widyaparwa, Vol. 43 
No. 2 Desember 2015, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hlm. 8. 
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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). Jika peristiwa kriminal saja 

sudah memiliki daya tarik tersendiri, maka bisa dikatakan bahwa berita kriminal 

yang dibumbui unsur sensasional lebih dari sekedar mengundang rasa penasaran 

khalayak melainkan dapat membangkitkan emosional pembaca. 

 Sensasionalisme pada pemberitaan kriminal dalam media massa umumnya 

ditandai dengan beberapa hal. Husnun N. Djuraid (2006:66) menyatakan bahwa 

khalayak bisa terhibur dengan adanya gambar yang vulgar atau gambar-gambar 

bersifat sadis yang sebenarnya tidak layak untuk ditampilkan karena melanggar 

kaidah jurnalistik. Poentarie (2015) mengutip McQuail (1992:216) dan Fung 

(2006:190) menyandingkan bahasan sensasionalisme pemberitaan dengan daya 

pikat manusia (human interest) seperti tindakan kriminal, skandal seks, termasuk 

foto-foto perempuan seksi dan korban kriminalitas. Berita sensasional pada 

dasarnya memang semata-mata ditujukan untuk memicu rasa penasaran, emosi, 

empati, serta kesenangan sensual pada pembaca. 

 Sebagai contoh, penggunaan foto yang menampilkan secara jelas korban 

pembunuhan yang berlumuran darah atau penuh luka merupakan salah satu unsur 

sensasional dalam pemberitaan. Seperti yang telah dipaparkan oleh Talita Rocha 

Carnerio (2013:17) pada penelitiannya bahwa penderitaan seseorang merupakan 

elemen pendukung dalam sensasionalitas karena dapat memicu emosi seseorang 

yang mengetahui penderitaan tersebut. Selain itu, teks berita juga seringkali 

mengindikasikan penggunaan bahasa yang mendramatisir. Zainil Arifin Emka 

(2012:4) mengutip McQuail (1992) mengungkapkan tentang dramatisasi yang 
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dipahami sebagai bentuk penyajian berita bersifat hiperbolik atau berlebihan 

sehingga menimbulkan efek dramatis bagi yang membacanya. 

 Bentuk lain unsur sensasional pada berita bisa dilihat pada penggunaan kata 

pada judul. Judul-judul bombastis menjadi salah satu ciri khas sensasionalisme. 

Judul bombastis biasanya mengandung sensasi dan cenderung memprovokasi 

khalayak untuk membaca isi berita.  Indikasi lain bisa dilihat dari kesesuaian judul 

dengan teks berita. 

 Saat ini, telah dikenal istilah jurnalisme umpan klik (clickbait) pada praktik 

media massa siber. Sesuai namanya, jurnalisme ini berorientasi pada klik. Dengan 

menggunakan kata-kata tertentu pada judul seperti kata seru, tanda tanya, “Inilah”, 

“Wow” dan lain-lain, media berusaha memberikan “umpan” agar link judul 

beritanya diklik pembaca. Dikutip dari Romeltea.com, judul-judul seperti ini 

seringkali menjadi “jebakan klik” karena isi beritanya tidak seheboh yang 

digambarkan dalam judul. Substansi isi tidak terlalu menjadi perhatian sebab 

dengan klik saja sudah memberi keuntungan karena klik mempengaruhi 

peningkatan trafik yang akan mendatangkan iklan. 

2.5     Definisi Konseptual 

1) Sensasionalisme 

Sensasionalisme berasal dari kata sensasi atau sense, dalam bahasa Inggris, 

yang berarti menarik perhatian, merangsang atau membangkitkan perasaan 

dan emosi manusia. Sensasional erat kaitannya dengan hal-hal yang sengaja 

dilebih-lebihkan dan mengandung unsur yang bersifat bombastis, dramatis, 

sadis, dan vulgar. Sensasionalitas pemberitaan bisa ditentukan dengan 

melihat diksi atau pilihan kata yang sengaja digunakan oleh jurnalis dalam 
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menulis teks berita maupun judul. Selain itu, pemilihan konten foto maupun 

video pada pemberitaan media siber juga dapat dijadikan indikator untuk 

menentukan apakah sebuah berita termasuk ke dalam golongan berita 

sensasional atau tidak. 

2) Media Siber 

Banyak penyebutan yang biasa disematkan untuk media siber dalam literatur 

akademis, seperti media online, media digital, media virtual, atau media baru 

(new media). Penyebutan tersebut pada intinya merujuk pada media yang 

berbasis internet. Media massa siber atau dikenal juga dengan sebutan portal 

berita online merupakan sarana lembaga media atau lembaga pers dalam 

melakukan aktivitas komunikasi massa. Dibandingkan media konvensional, 

media online sangat unggul dalam hal kecepatan serta jangkauan khalayak 

yang luas. Melalui media online, audiens dapat mengakses berbagai macam 

pemberitaan yang diinginkan tanpa ada batasan tempat dan juga waktu. 

Bahkan, berita yang disiarkan sejak beberapa tahun sebelumnya tetap dapat 

diakses. 

3) Berita Kriminal 

Berita kriminal yaitu berita yang memuat tentang peristiwa yang berkaitan 

dengan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum. Beberapa contoh peristiwa 

kriminal antara lain perampokan, penculikan, pembunuhan, pemerkosaan, 

pelecehan seksual, penganiayaan, terorisme, penipuan, perjudian, dan lain-

lain. Berita kriminal merupakan salah satu jenis pemberitaan yang nilai 

beritanya (news value) cukup tinggi karena selalu menjadi daya tarik bagi 

khalayak. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu berita-berita kriminal 
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yang dipublikasikan oleh portal berita online Beritajatim.com dan 

Kabarjawatimur.com edisi 1 – 31 Agustus 2018. 

2.6      Struktur Kategorisasi 

 Penyusunan kategori menjadi salah satu tahapan penting dalam analisis isi. 

Kategori berhubungan dengan bagaimana isi pesan dikategorisasikan. Eriyanto 

(2011:203) mengutip Neuendorf (2002:118-119) memaparkan tiga prinsip dalam 

membentuk kategorisasi antara lain terpisah satu sama lain (Mutually Exclusive), 

lengkap (Exhaustive) dan Reliabel. 

1) Terpisah Satu Sama Lain: Masing-masing kategori berdiri sendiri serta dapat 

dibedakan secara jelas. 

2) Lengkap : Semua kategori dapat menampung segala kemungkinan. 

3) Reliabel : Semua kategori dapat dipahami secara sama oleh setiap orang 

sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, khususnya antara peneliti 

dengan koder. 

 Berdasarkan pada kajian pustaka yang telah dijelaskan pada Bab 2 Poin 2.4 

mengenai sensasionalitas pada berita-berita kriminal, maka peneliti 

mengkategorisasikan  konsep sensasional pada penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Stuktur Kategorisasi 

Kategori Unit Analisis Indikator 

A. Judul Sensasional Kalimat 

A1  Clickbait 

A2  Dramatis 

A3  Bombastis 

A4  Provokatif 

B. Teks Berita 

Sensasional 
Kalimat 

B1  Dramatis 

B2  Bombastis 
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B3  Provokatif 

C. Foto Sensasional Foto 
C1  Menggambarkan penderitaan 

C2  Menggambarkan sensualitas 

 

A. Judul Sensasional 

Indikator 

A1: Clickbait 

Judul clickbait bertujuan untuk menarik perhatian khalayak agar mengklik 

tautan judul berita. Judul sengaja dibuat untuk mengumpan klik dengan 

substansi teks berita yang cenderung kurang relevan (tidak sesuai) dengan 

judul yang digunakan. Sebuah judul berita dapat dikatakan clickbait apabila 

menggunakan kata-kata tertentu yang dapat membuat pembaca penasaran 

sehingga pembaca akan langsung terangsang untuk bertindak dengan 

mengklik tautan saat membaca judul berita. Terdapat beberapa kata yang 

umum dijumpai pada judul-judul clickbait. 

Contoh: ‘Penggunaan kata Tanya’, Wow, Heboh, Begini, Mengejutkan, 

Mencengangkan, Ini, Begini, Ternyata, dan lain-lain. 

A2: Dramatis 

Dramatisasi adalah teknik pemilihan bahasa untuk menciptakan unsur 

dramatis. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penggunaan 

majas Hiperbola, majas Metafora, serta penggunaan kata keterangan 

penguat. 

Pertama, majas Hiperbola yakni gaya bahasa yang digunakan untuk 

menyatakan sesuatu secara berlebihan dan bertujuan untuk melebih-

lebihkan keadaan yang sebernarnya terjadi. Misalnya “Sempat Baku 
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Tembak, 3 Rampok Tewas Diterjang Peluru”. Kata “diterjang” merupakan 

pilihan kata yang berlebihan karena karena menimbulkan bayangan yang 

dramatis bagi pembaca. 

Kedua, majas Metafora yakni gaya bahasa yang digunakan untuk 

menyatakan perbandingan (diibaratkan) dengan kata-kata dalam arti yang 

bukan sesungguhnya melainkan sebagai kiasan. Misalnya “Razia Warung, 

Polres Gresik Gelandang 2 PSK dan 3 Pria Hidung Belang”. Frasa “pria 

hidung belang” bukan berarti laki-laki yang memiliki hidung berwarna 

belang melainkan berarti laki-laki yang suka mempermainkan perempuan. 

Ketiga, penggunaan kata-kata keterangan penguat juga merupakan salah 

satu teknik untuk menimbulkan efek dramatis. Terdapat beberapa kata 

keterangan penguat yang seringkali digunakan pada judul berita. 

Contoh: Sangat, Sungguh, Benar-benar, Amat, dan lain-lain. 

A3: Bombastis 

Bombastis ditandai dengan adanya unsur sensasi. Sensasi yang dimaksud 

dalam sebuah berita yakni penggunaan kata-kata tertentu yang dapat 

menarik perhatian pembaca pada judul atau teks berita. Penggunaan kata 

yang sebenarnya bisa digantikan oleh kata yang lebih sederhana, namun 

jurnalis lebih memilih kata-kata tertentu untuk menciptakan sensasi. 

Contoh: Kata “dikandangkan” sebagai pengganti “dipenjara”, “sikat” 

menggantikan “curi”, “didor” menggantikan “ditembak”, “diciduk” 

menggantikan “ditangkap”, dan lain-lain. 

A4: Provokatif 
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Judul yang provokatif biasanya bersifat menghasut atau menghakimi. Judul 

provokatif dapat memancing pembaca untuk membentuk sudut pandang 

tertentu terhadap suatu peristiwa maupun kepada seseorang yang terlibat 

dalam peristiwa yang diberitakan. Misalnya judul “Biadab! Pria Ini 

Setubuhi Bocah SD di Sawah”. Judul tersebut terkesan menghakimi 

tersangka karena terdapat kata “Biadab” yang secara jelas menghardik 

tersangka. 

B. Teks Berita Sensasional 

Indikator 

B1: Dramatis 

Dramatisasi adalah teknik pemilihan bahasa untuk menciptakan unsur 

dramatis. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penggunaan 

majas Hiperbola, majas Metafora, serta penggunaan kata keterangan 

penguat. 

Pertama, majas Hiperbola yakni gaya bahasa yang digunakan untuk 

menyatakan sesuatu secara berlebihan dan bertujuan untuk melebih-

lebihkan keadaan yang sebenarnya terjadi. Misalnya “Pelaku menggorok 

leher korban, menusukkan pisau secara membabi buta”. Kata “membabi 

buta” merupakan pilihan kata yang berlebihan karena menimbulkan 

bayangan yang dramatis bagi pembaca. 

Kedua, majas Metafora yakni gaya bahasa yang digunakan untuk 

menyatakan perbandingan (diibaratkan) dengan kata-kata dalam arti yang 

bukan sesungguhnya melainkan sebagai kiasan. Misalnya “… sebagai 

wanita penghibur dan ditawarkan kepada sejumlah pria hidung belang …”. 
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Frasa “pria hidung belang” bukan berarti laki-laki yang memiliki hidung 

berwarna belang melainkan berarti laki-laki yang suka mempermainkan 

perempuan. 

Ketiga, penggunaan kata-kata keterangan penguat juga merupakan salah 

satu teknik untuk menimbulkan efek dramatis. Terdapat beberapa kata 

keterangan penguat yang seringkali digunakan pada judul berita. 

Contoh: Sangat, Sungguh, Benar-benar, Amat, dan lain-lain. 

B2: Bombastis  

Bombastis ditandai dengan adanya unsur sensasi. Sensasi yang dimaksud 

dalam sebuah berita yakni penggunaan kata-kata tertentu yang dapat 

menarik perhatian pembaca pada judul atau teks berita. Penggunaan kata 

yang sebenarnya bisa digantikan oleh kata yang lebih sederhana, namun 

jurnalis lebih memilih kata-kata tertentu untuk menciptakan sensasi. 

Contoh: Kata “dikandangkan” sebagai pengganti “dipenjara”, “sikat” 

menggantikan “curi”, “didor” menggantikan “ditembak”, “diciduk atau 

dicokok” menggantikan “ditangkap”, dan lain-lain. 

B3: Provokatif 

Bahasa provokatif biasanya bersifat menghasut atau menghakimi. Bahasa 

provokatif dapat memancing pembaca untuk membentuk sudut pandang 

tertentu terhadap suatu peristiwa maupun kepada seseorang yang terlibat 

dalam peristiwa yang diberitakan. Provokatif dalam teks berita umumnya 

berupa opini jurnalis dan bisa muncul dalam bentuk kalimat maupun 

paragraf. Misalnya “……..Di tengah acara, korban berlaku tidak sopan 

dengan cara merebut rokok yang tengah dinikmati salah satu tersangka 
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DKY….”.Kalimat “korban berlaku tidak sopan” pada salah satu paragraf 

berita tersebut terkesan menghakimi korban. Pembaca bisa jadi lebih fokus 

pada kesalahan korban dibandingkan kesalahan tersangka. 

C. Foto Sensasional 

Indikator 

 C1: Menggambarkan Penderitaan 

 Foto yang menggambarkan penderitaan seseorang dapat membangkitkan 

rasa simpati pada pembaca. Dalam hal ini, penderitaan yang dimaksud 

meliputi gambar-gambar yang menampilkan penderitaan yang dialami oleh 

seseorang baik tersangka maupun korban dalam peristiwa kriminal. 

Contoh: Foto seseorang yang mengalami luka-luka atau berlumuran darah 

(penderitaan fisik), foto mayat tergeletak (penderitaan fisik), dan foto yang 

menampilkan korban pelecehan seksual (penderitaan psikis) 

 C2: Menggambarkan Sensualitas 

Foto yang menggambarkan sensualitas dapat membangkitkan naluri atau 

hasrat seksual pada pembaca. Dalam hal ini, sensualitas yang dimaksud 

meliputi gambar-gambar yang menampilkan adegan dan atau bagian tubuh 

tertentu seseorang secara berlebihan yang dapat memicu kenikmatan 

bersifat naluri. 

Contoh: Foto perempuan berpose seksi, foto yang mengekspos paha atau 

payudara perempuan, dan foto perempuan berpakaian terbuka. 

2.7      Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan penelusuran melalui studi pustaka yang telah dilakukan, 

peneliti menemukan beberapa penelitian serupa yang membahas konsep yang sama 
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yakni sensasionalitas. Berikut uraian tentang penelitian terdahulu yang relevan dan 

memberikan kontribusi pada penelitian ini: 

1) Penelitian Terdahulu dengan Konsep yang Sama 

Penelitian berjudul “Sensasionalisme Berita-berita Kriminal di Harian 

Memorandum, Lampu Hijau, dan Pos Kota” ini dilakukan oleh Zainal Arifin 

Emka dan Rizky Sekar Afrisia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang 

sensasionalitas pada media massa. Perbedaannya ialah Zainal dan Rizky 

melakukan penelitian tentang sensasionalitas pada media massa cetak 

meliputi surat kabar harian Memorandum, Lampu Hijau, dan Pos Kota, 

sedangkan peneliti melakukan penelitian pada media massa siber meliputi 

Beritajatim.com dan Kabarjawatimur.com (portal berita online). Selain itu, 

metode yang digunakan juga berbeda dengan peneliti yaitu analisis wacana 

kritis dengan pendekatan kualitatif. Meski terdapat beberapa perbedaan, 

penelitian ini menjadi rujukan bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman 

tentang sensasionalitas. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Zainal dan 

Rizky menunjukkan bahwa terdapat berbagai teknik sensasi yang diterapkan 

oleh koran kuning dalam rangka meningkatkan keuntungan. Teknik sensasi 

ini pun seringkali mengabaikan prinsip-prinsip jurnalistik yang berlaku pada 

media massa, apapun jenisnya. Melalui penelitian ini, peneliti dapat 

menentukan kategorisasi berdasarkan pemaparan tentang beberapa teknik 

sensasi yang meliputi dramatisasi dalam segi bahasa serta aspek visual. 
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2) Penelitian Terdahulu dengan Konsep Serta Metode Penelitian yang Sama 

 Penelitian berjudul “Bahasa Sensasional dalam Pemberitaan Media” ini 

dilakukan oleh Emmy Poentarie pada tahun 2015. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti 

tentang sensasionalitas dengan menggunakan metode analisis isi kuantitatif 

pada media massa. Perbedaannya ialah Emmy Poentarie melakukan 

penelitian tentang sensasionalitas pada media massa cetak meliputi surat 

kabar harian Kedaulatan Rakyat dan Koran Sindo, sedangkan peneliti 

melakukan penelitian pada media massa siber meliputi Beritajatim.com dan 

Kabarjawatimur.com (portal berita online). Selain itu, Emmy Poentarie hanya 

fokus melakukan penelitian pada penggunaan bahasa sensasional, sedangkan 

peneliti melakukan penelitian pada berita mencakup judul, teks berita, serta 

foto yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Emmy Poentarie ini 

memberikan gambaran yang cukup signifikan pada peneliti tentang 

kategorisasi sensasional dalam lingkup bahasa pada pemberitaan media. 

Emmy membagi bahasa sensasional menjadi tiga kategorisasi antara lain 

dramatisasi dengan indikator majas Hiperbola dan Metafora; emosionalisme 

dengan indikator semantik dan leksikal; serta detail bahasa untuk 

menggambarkan detail tindakan. Peneliti mengadopsi dramatisasi sebagai 

salah satu indikator dalam kategori judul sensasional serta teks berita 

sensasional. Hasil penelitian Emmy Poentarie menunjukkan bahwa pada surat 

kabar Kedaulatan Rakyat, unsur sensasional mencapai lebih dari 43%. 

Sementara itu, di Koran Sindo mencapai lebih dari 50%. 

  


