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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Media Massa sebagai Bagian Komunikasi Massa 

Komunikasi massa didefinisikan oleh Josep A. Devito dalam Nurudin 

(2007:12) sebagai komunikasi yang ditujukan kepada khalayak yang luar biasa 

banyak yang disalurkan oleh pemancar-pemancar yang berbentuk audio 

dan/atau visual. Konsep komunikasi massa mengandung pengertian suatu 

proses dimana organisasi media memproduksi dan menyebarkan pesan kepada 

publik secara luas dan pada sisi lain merupakan proses dimana pesan tersebut 

dicari, digunakan dan dikonsumsi oleh khalayak massa. 

Media massa sebagai alat yang digunakan dalam komunikasi massa yang 

memiliki kemampuan untuk menyebarkan pesan secara serempak dan cepat 

kepada audien yang luas dan heterogen. Kelebihan media massa dibanding 

dengan jenis komunikasi yang lain adalah media massa dapat menembus 

hambatan ruang dan waktu. Bahkan, mampu menyebarkan pesan hampir 

seketika pada waktu yang tak terbatas kepada masyarakat luas (Nurudin, 

2007:9). Yunus dalam buku Jurnalistik Terapan (2010:26) menjelaskan bahwa 

media massa dapat dikatakan sebagai sarana yang menjadi tempat 

penyampaian hasil kerja aktivitas jurnalistik. Media massa menjadi satu istilah 

yang digunakan publik dalam mereferensikan tempat dipublikasikannya suatu 

berita. 
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2.1.1. Jenis Media Massa 

Media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

komunikator kepada komunikan. Sedangkan pengertian dari media massa 

sendiri adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

menggunakan alat-alat komunikasi, seperti surat kabar, radio, televisi, film 

dan sebagainya. Berikut merupakan jenis-jenis media massa menurut 

Cangara (1998: 126-127): 

a) Media Massa Cetak 

Media massa cetak adalah sebuah media yang dicetak dalam lembaran 

kertas. Media massa cetak terbagi menjadi beberapa tipe meliputi 

surat kabar, tabloid, majalah, buku, newsletter, dan bulletin. 

Umumnya, isi informasi dalam media massa cetak terbagi dalam tiga 

jenis tulisan yang terdiri dari berita, opini dan feature. 

b) Media Massa Elektronik 

Media massa elektronik dapat digolongkan menjadi media yang 

sangat menarik sebab disalurkan melalui suara dan/atau gambar 

dengan menggunakan teknologi elektro seperti radio, televisi dan 

film. 

c) Media Massa Online 

Media massa online menjadi jenis media yang paling digemari karena 

kemudahan aksesnya luas dan hampir tak terbatas. Dengan 

menggunakan media online/cyber media, khalayak dapat 

mendapatkan sebanyak mungkin informasi dengan mudah, murah dan 

cepat. 
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Dalam Morissan (2008:4) yang diadaptasi dari J.B Wahyudi sifat fisik 

masing-masing jenis media massa terlihat pada penjelasan tabel berikut: 

Jenis Media Sifat 

Pandang 

- dapat dibaca, dimana, dan kapan saja 

- dapat dibaca berulang berulang-ulang 

- daya rangsang rendah 

- biaya relatif rendah 

- daya jangkau terbatas 

Dengar 

- dapat didengar bila siaran 

- daya rangsang rendah 

- biaya relatif murah 

- daya jangkau luas 

Dengar-Pandang 

- dapat didengar dan dilihat bila siaran 

- daya rangsang sangat tinggi 

- biaya mahal 

- daya jangkau luas 

  Tabel 2.1. Sifat dan Jenis Media Massa 

2.1.2. Fungsi Media Massa 

Membahas fungsi komunikasi massa berarti juga harus 

membicarakan fungsi dari media massa itu sendiri, karena komunikasi 

massa berarti komunikasi yang dilakukan melalui media massa. Effendy 

dalam Ardianto, dkk (2017:18) mengemukakan fungsi media massa secara 

umum adalah: 

1) Fungsi Informasi 

Media massa adalah penyebar informasi kepada pembaca, pendengar, 

dan pemirsa. Berbagai informasi yang dibutuhkan khalayak massa 

sesuai dengan apa kepentingan mereka. Khalayak massa sebagai 

makhluk sosial akan selalu mencari informasi terkini. 
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2) Fungsi Pendidikan 

Media massa merupakan sarana pendidikan bagi khalayaknya (mass 

education). Salah satu cara mendidik melalui media massa adalah 

pengajaran nilai, etika, serta aturan yang dikemas dengan drama, 

cerita, maupun artikel. 

3) Fungsi Mempengaruhi 

Fungsi mempengaruhi di media massa dilakukan secara implisit yang 

terdapat pada pemberitaan, artikel, iklan, tajuk dan lain sebagainya.  

 

2.1.3. Karakteristik Media Massa 

Menurut Cangara (1998:134-135), media massa memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

a) Pertama, media massa memiliki sifat melembaga, yang artinya ada 

banyak pihak yang mengelola media, mulai dari pihak pengumpul 

berita, pengolah berita, hingga penyajian berita atau informasi. 

b) Kedua, komunikasi dalam media massa seringkali dilakukan satu arah, 

maksudnya adalah kurang memungkinkan terjadi dialog antara 

komunikator dan komunikan. Jikapun terjadi reaksi atau feedback, 

biasanya memerlukan kurun waktu yang  cukup lama atau tertunda. 

c) Ketiga, media massa bersifat meluas dan serempak, jarak dan waktu 

tidak akan menjadi halangan karena media massa melebihi kecepatan. 

Ia bergerak secara luas sehingga informasi yang disebarluaskan dapat 

diterima oleh banyak komunikan dalam waktu yang sama. 
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d) Keempat, biasanya media massa menggunakan peralatan mekanis, 

seperti televisi, radio, surat kabar dan sejenisnya. 

e) Kelima, media massa memiliki sifat terbuka, maksudnya pesan yang 

disampaikan dapat diterima oleh siapapun dan dimanapun tanpa 

mengenal usia, jenis kelamin, suku dan agama. 

 

2.2. Media dan Politik 

2.2.1. Komunikasi Politik dan Perilaku Pemilih 

Menurut Lucian Pye dalam Cangara (2009:16) antara komunikasi dan 

politik memiliki hubungan yang erat karena berada dalam kawasan/domain 

politik dengan menempatkan komunikasi pada posisi yang sangat penting 

dan vital. Tanpa ada komunikasi yang mampu memperbesar dan 

melipatgandakan ucapan-ucapan dan pilihan-pilihan individual, tidak akan 

ada yang namanya politik. Masih dalam buku yang sama, McQuail 

berpendapat bahwa komunikasi yang membicarakan tentang politik sering 

kali dimaksudkan sebagai studi tentang aspek-aspek politik dari komunikasi 

publik dan sering dikaitkan sebagai komunikasi kampanye pemilu (election 

campaign) karena mencakup masalah persuasi atau mempengatuhi terhadap 

suara pemilih, debat antar kandidat, dan penggunaan media sebagai alat 

kampanye (Cangara, 2009:16).  

Di dalam komunikasi politik media massa termasuk dalam saluran 

atau sarana yang digunakan para komunikator dalam menyampaikan pesan-

pesan politiknya. Saluran politik dapat berupa media cetak, media 
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elektronik, media format kecil, media luar ruang dapat pula berupa 

komunikasi kelompok misalnya partai politik dan organisasi maupun 

komunikasi sosial seperti perkawinan dan sebagainya. 

Buku McGiniss The Selling of the President dalam Cangara 

(2009:383-385) menyebutkan bahwa media massa terutama televisi 

memiliki peran yang menentukan dalam pembentukan citra kandidat. Lebih 

dari itu, media mampu membentuk agenda terhadap hal-hal apa yang perlu 

dan tidak perlu dipikirkan oleh masyarakat. Weaver menyatakan bahwa 

media memainkan peranan besar dalam menjadikan sejumlah kandidat 

dengan sifat-sifat tertentu yang lebih menonjol dibanding kandidiat yang 

lainnya. Sehingga kekuatan media dapat mempengaruhi hingga tahap sikap 

dan perilaku pemilih serta mendorong mereka untuk terlibat dalam 

pemilihan umum. 

Seorang pemilih yang mengetahui banyak tentang satu kandidat besar 

kemungkinannya untuk memilihnya daripada kandidat yang tidak mereka 

ketahui. Melalui media, seseorang dapat menyaksikan dan mengikuti 

aktivitas politik seperti pemberitaan, kampanye, debat kandidat, visi dan 

misi pasangan calon, strategi yang digunakan, hingga pendapat publik 

tehadap calon. Semakin banyak mereka terpapar media maka akan semakin 

kuat dampak terpaannya. Karena media berisi informasi politik dan 

pendapat publik seperti yang dikatakan oleh Jackson dan Beeck dalam 

Cangara (2009:118) “Mass media is the primary source of political 

information”. 
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Bungin (2007:7) menyebutkan bahwa media massa adalah media 

komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara 

massa dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal. Secara garis besar 

media massa merupakan kekuatan keempat (The Fourth Estate) dalam 

menjalankan kontrol sosial terhadap masyarakat setelah lembaga eksekutif, 

legislatif dan yudikatif. Jika ketiga lembaga tersebut mampu mengendalikan 

media massa, maka pers mampu mempengaruhi media karena persuasinya 

yang kuat dan pengaruhnya yang besar kepada masyarakat. 

Idealnya, karena media massa memiliki kemampuan menguasai 

publik, menggerakan massa yang bertujuan untuk mempengaruhi pilihan 

khalayak massa. Maka pada setiap pesta demokrasi, media massa dituntut 

mengedepankan aspek profesionalitas dibanding kecenderungannya untuk 

mendukung salah satu pasangan calon.  

2.2.2. Pemilukada di Media Massa 

Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 digelar di 171 daerah di 

Indonesia meliputi 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Berdasarkan 

edaran yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum bahwa rangkaian 

kegiatan pemilukada 2018 dijadwalkan sebagai berikut: 

1. Kampanye pertemuan dan penyebaran bahan kampanye: 15 

Februari- 23 Juni 2018 

2. Debat publik terbuka: 15 Februari-23 Juni 2018 

3. Kampanye melalui media massa: 10-23 Juni 2018 

4. Masa tenang dan pembersihan alat praga: 24-26 Juni 2018 
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5. Hari pemilihan: 27 Juni 2018 

Gugus tugas yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan 

Dewan Pers telah sepakat akan mengawasi segala bentuk kampanye melalui 

media massa bersama-sama. KPI akan melakukan pengawasan terhadap isi 

siaran pada media penyiaran televisi dan radio sedangkan Dewan Pers 

melakukan pengawasan terhadap isi media massa cetak. Kemudian apabila 

ditemukan pelanggaran maka KPI dan/atau Dewan Pers akan melayangkan 

sanksi kepada media sesuai prosedur, selanjutnya ditindaklanjuti oleh KPU 

dan Bawaslu untuk mengambil tindakan serupa kepada peserta pemilukada.  

Kampanye melalui media massa sendiri telah diatur dalam Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum No.4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota terutama pada pasal 54 ayat 1-3 bahwa “pemberitaan 

kegiatan dan penyiaran kampanye partai politik, pasangan calon dan/atau 

tim kampanye kepada masyarakat dapat dilakukan melalui media massa 

cetak, elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan wajib mematuhi kode etik jurnalistik serta etika 

penyiaran”. Ditambahkan pada pasal 55 ayat 1 yang berbunyi “lembaga 

penyiaran publik, swasta dan berlangganan memberikan alokasi waktu yang 

sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan 

menyiarkan kegiatan kampanye partai politik, pasangan calon dan/atau tim 

kampanye”. 
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2.3 Televisi sebagai Medium Komunikasi Massa 

Media massa elektronik terutama televisi memiliki elemen yang berbeda 

dengan media massa cetak. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran 

bergambar. Kata televisi berasal dari kata tele (jauh) dan vision (tampak), 

televisi berarti tampak atau dapat melihat dari jarak jauh. Menurut Effendy 

(2002:21) yang dimaksud dengan televisi adalah siaran yang merupakan media 

dari jaringan komunikasi dengan ciri-ciri yang dimiliki komunikasi massa, 

yaitu berlangsung one way communication, komunikatornya melembaga, 

pesannya bersifat umum, sasarannya menimbulkan keserampakan, dan 

komunikasinya bersifat heterogen. Tayangan televisi dapat diartikan sebagai 

adanya suatu pertunjukkan acara yang ditampilkan atau disiarkan melalui 

gelombang elektromagnetik kemudian ditangkap oleh pesawat televisi yang 

ada disetiap rumah. Tayangan tersebut bisa bersifat hiburan, informasi ataupun 

edukasi. 

2.3.1.  Fungsi Televisi 

Fungsi televisi serupa dengan fungsi media massa pada umumnya 

yakni sebagai sarana informasi, sarana pendidikan, sarana hiburan dan 

fungsi mempengaruhi/membujuk. (Ardianto, 2017: 137). Komuniksi massa 

dengan media televisi merupakan proses antara komunikator dengan 

komunikan (khalayak massa) melalui satu media yaitu televisi. Kelebihan 

dari televisi terletak pada kekuatan yang dapat menguasai jarak dan ruang 

karena teknologi televisi telah menggunakan elektromagnetik, kabel dan 

fiber yang dipancarkan melalui satelit. Kemudian sasaran massa yang besar 
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yang bisa mencapai berjuta-juta penonton bila dibandingkan dengan media 

massa lainnya seperti radio, ataupun surat kabar. Daya rangsang seseorang 

terhadap media televisi cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh kekuatan 

suara dan gambarnya yang bergerak (ekspresif). Televisi memiliki nilai 

aktualitas terhadap suatu liputan atau pemberitaan yang sangat cepat, 

bahkan dalam hitungan detik. Satu hal yang paling berpengaruh dari daya 

tarik televisi ialah bahwa informasi atau berita-berita yang disampaikan 

lebih singkat, jelas dan sistematis, sehingga pemirsa tidak perlu lagi 

mempelajari isi pesan dalam menangkap siaran televisi. 

Mengenai kelemahan televisi adalah bersifat “transitory” maka isi 

pesannya tidak dapat diingat antara satu dengan pemirsa yang lain, berbeda 

dengan media cetak yang dapat dikumpulkan atau dikliping dari koran atau 

majalah. Media televisi juga terikat oleh waktu tontonan, sedangkan media 

cetak dapat dibaca kapan dan dimana saja. Pengaruh televisi umumnya lebih 

cenderung menyentuh aspek psikologis massa, sedangkan media cetak lebih 

mengandalkan efek rasionalitas (Kuswandi, 2008: 23-24). Oleh karena itu 

televisi pada zaman sekarang masih memiliki jumlah audience yang sangat 

besar walaupun dengan hadirnya internet dan streaming sebagai efek dari 

media baru (new media). 

 

2.3.2. Karakteristik Televisi 

Televisi adalah media massa yang paling menarik bila dibandingkan 

dengan media massa terdahulunya sebab televisi melibatkan dua panca 

indra dalam menangkap stimulus, yaitu pendengaran dan penglihatan.  
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Lebih lanjut karakteristik televisi dijabarkan oleh Ardianto, dkk (2017:137-

140): 

1) Audiovisual 

 Televisi memiliki kelebihan, yaitu media massa yang dapat didengar 

sekaligus dapat dipandang (audiovisual). Apabila pendengar radio 

hanya mendengar kata-kata, musik dan efek suara, maka pemirsa 

televisi dapat melihat gambar yang bergerak. Namun, tidak berarti 

gambar lebih penting dari kata-kata. Keduanya harus ada kesesuaian 

secara harmonis. 

2) Berpikir dalam gambar 

 Ada dua tahap yang dilakukan dalam proses berpikir dalam gambar. 

Pertama, adalah visualisasi yaitu menerjemahkan kata-kata yang 

mengandung gagasan yang menjadi gambar secara individual. Dalam 

proses visualisasi, pengarah acara harus berusaha menunjukkan objek-

objek tertentu menjadi gambar yang jelas dan menyajikannya 

sedemikian rupa, sehingga mengandung suatu makna. Objek tersebut 

bisa manusia, benda, kegiatan dan lain sebagainya. Tahap kedua dari 

proses berpikir dalam gambar adalah penggambaran yaitu kegiatan 

merangkai gambar-gambar individual sedemikian rupa, sehingga 

kontinuitasnya mengandung makna tertentu. 

3) Pengoperasian lebih kompleks 

Dibandingkan dengan radio, sistem pengoperasian televisi lebih 

kompleks, dan melibatkan lebih banyak orang. Untuk menayangkan 

acara siaran berita yang dibawakan oleh dua orang pembaca berita saja 
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dapat melibatkan 10 orang. Mereka terdiri dari produser, pengarah 

acara, pengarah teknik, pengarah studio, pemadu gambar, dua atau 

lebih juru kamera, juru rias, juru suara, dan lain-lain. Peralatan yang 

digunakan pun lebih banyak dan untuk mengoperasikannya lebih 

rumit dan harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten 

dibidangnya. Dengan demikian, secara teknis media televisi lebih 

mahal dibanding surat kabar, majalah dan radio. 

 

2.4 Perkembangan Televisi Lokal 

Sejak diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi penyiaran dengan 

ditetapkannya UU Penyiaran No.32 tahun 2002, menjadi angin segar untuk 

keberadaan televisi lokal. Adanya regulasi tentang penyiaran tersebut menjadi 

landasan bagi televisi lokal sehingga memicu lahir dan berkembangnya 

stasiun-stasiun televisi yang baru di berbagai daerah di Indonesia. 

Sebagaimana perannya sebagai media di daerah, kehadiran televisi lokal 

mampu mengurangi sentralisasi informasi, sehingga pemirsa tidak hanya 

dijejali oleh berita, budaya atau lifestyle yang ‘Jakartasentris’, namun mereka 

akan diberikan informasi terkini seputar peristiwa yang terjadi di daerahnya. 

Penyajian dan pengemasan televisi lokal pun cenderung menampilkan 

permasalahan-permasalahan daerah, baik dari isi pemberitaan, isu sosial-

budaya hingga bahasa yang digunakan. 

Bila ditilik dari aspek materi, televisi lokal menjadi media yang dapat 

memenuhi kebutuhan beragam jenis informasi seperti ekonomi, politik, sosial 



21 
 

dan budaya. Informasi-informasi khas tersebut tidak terjangkau dan terekspos 

oleh media televisi nasional. Hal tersebut seiring dengan tujuan utama televisi 

lokal yang mengusung kepentingan daerah. 

Problematika televisi lokal adalah produk acaranya terlihat belum 

ditangani secara profesional, sebagian besar masih menyajikan materi acara 

yang kurang variatif dengan kemasan yang terkesan apa adanya. Idealnya, 

televisi lokal dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas materi agar 

mampu memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat di daerah. 

Problematika lain yang dihadapi televisi lokal adalah ketersediaan sumber daya 

manusia yang memiliki skill memadai atau berkompeten di bidangnya. Pada 

akhirnya akan mempengaruhi kualitas produksi program sehingga ketertarikan 

masyarakat pada televisi lokal juga berkurang.  

Persoalan lain yang cukup krusial dalam perkembangan televisi lokal 

adalah modal sebagai penunjang kelangsungan hidup di media. Karena selain 

bersaing dengan televisi nasional, televisi lokal pun harus siap bersaing dengan 

televisi lokal lainnya yang membawa visi misi serupa yang berorientasi pada 

kedaerahan, mengakibatkan persaingan yang ditimbulkan semakin kompleks. 

Dengan sumber kehidupan media yang terbatas, dapat dipastikan kehidupan 

televisi akan terguncang bahkan terancam gulung tikar. 

2.5. Berita Televisi 

Berita adalah informasi yang penting dan/atau menarik bagi khalayak 

audien (Morissan, 2008:8). Berdasarkan pernyataan tersebut, sebuah informasi 

dapat dikatakan berita setidaknya harus memenuhi dua aspek yaitu aspek 
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penting dan aspek menarik. Aspek penting, ketika informasi tersebut 

memberikan dampak kepada khalayak sedangkan aspek menarik ketika 

informasi itu mampu membangkitkan rasa kagum, humor atau informasi yang 

unik. Berita televisi adalah berita yang dikemas secara audio visual kemudian 

dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik sehingga dapat diterima oleh 

pesawat televisi. 

2.5.1.  Unsur Berita 

Sebuah berita dapat dikatakan akurat dan lengkap jika didalamnya 

menenuhi lima sampai enam unsur berita. Peristiwa yang diberitakan setidaknya 

mampu menjawab pertanyaan jurnalistika, yaitu menggunakan formula 5W+1H. 

Rumus ini memberikan kemudahan untuk jurnalis dalam menjelaskan peristiwa 

yang terjadi di lapangan. Unsur-unsur berita tersebut dapat diurai sebagai berikut 

(Houtman & Natsir, 2016:71-72): 

1) Apa (What), merupakan pertanyaan yang akan menjawab peristiwa apa 

yang terjadi dan akan mendorong wartawan mengumpulkan fakta yang 

berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan oleh subjek dalam suatu kejadian. 

2) Siapa (Who), merupakan pertanyaan yang menggali fakta tentang siapa 

saja orang yang terkait baik secara langsung ataupun tidak dengan kejadian 

tersebut. 

3) Mengapa (Why), akan menjawab latar belakang atau penyebab kejadian. 

4) Dimana (Where), akan menjawab hal yang menyangkut tempat kejadian. 

5) Kapan (When), akan menjawab hal yang menyangkut waktu kejadian. 
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6) Bagaimana (How), akan memberikan fakta mengenai proses kejadian yang 

diberikan. 

 

2.5.2. Nilai Berita/News Value 

Nilai berita adalah unsur tentang apa yang menarik dan mendapatkan 

perhatian dari audien media. Nilai berita akan semakin kuat apabila berita 

tersebut dapat mempengaruhi mereka di masa depan atau informasi-informasi 

penting yang berguna untuk mereka.Unsur nilai berita atau kelayakan berita 

menurut Houtman dan Natsir dalam Keterampilan Pers dan Jurnalistik 

Berwawasan Jender adalah: 

1) Timeliness 

Waktu merupakan nilai berita yang sangat penting. Berita adalah sekarang. 

Berita adalah sesuatu yang baru, sedang berlangsung dan seringkali 

kelanjutan atas saat sebelumnya. Semakin baru peristiwa yang dikabarkan 

maka semakin aktual berita-beritanya, semakin tinggi pula nilai beritanya. 

2) Significance 

Berkaitan dengan kejadian yang berkemungkinan mempengaruhi 

kehidupan orang banyak, atau kejadian yang mempunyai akibat terhadap 

kehidupan khalayak. 

3) Magnitude 

Kejadian yang berkaitan dengan hal-hal besar secara kuantitatif, yang akan 

menarik dan menggugah rasa ingin tahu khalayak massa. 
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4) The Unusual 

Berita adalah keanehan. Kejadian yang tidak lazim atau luar biasa akan 

menjadi berita besar. 

5) Conflict 

Perang, perkelahian, pergulatan dalam politik dan bisnis, olahraga bahkan 

cinta dapat menjadi topik yang menarik khalayak massa. 

6) Proximity 

Peristiwa yang mengandur unsur kedekatan tak hanya secara geografis 

namun dapat pula kedekatan emosional. Unsur ini berdasarkan pada konsep 

mirror theory dimana orang akan sangat menyukai hal-hal tentang dirinya. 

Unsur-unsur lokal merupakan unsur berita yang paling kuat menarik 

perhatian pembaca. 

7) Prominence 

Hal-hal terkenal atau sangat dikenal oleh khalayak massa seperti orang, 

benda atau tempat pasti mempunyai nilai berita tinggi. Masyarakat suka 

menoton aktivitas para pemimpin, artis, public figure dan sebagainya. 

 

2.5.3. Jenis Berita 

Morissan dalam Manajemen Media Penyiaran (2009:25-28) 

mengelompokkan program televisi menjadi dua bagian besar berdasarkan 

jenisnya, yaitu: 1) program informasi (berita), dan; 2 program hiburan 

(entertainment). Program informasi kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis, 

yaitu berita keras (hard news) dan berita lunak (soft news). 
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1) Berita Keras (Hard News) 

Hard news berisi tentang informasi yang penting dan/atau menarik yang 

harus secepatnya ditayangkan agar dapat tersampaikan kepada khalayak 

audien sesegera mungkin. Televisi adalah media yang paling cepat dalam 

menyiarkan berita kepada masyarakat tak ayal televisi menjadi sumber 

informasi yang paling dipercaya. Hard news dalam program berita 

biasanya disajikan mulai berdurasi beberapa menit saja (breaking news) 

hingga berdurasi satu jam. Hard news dapat dibagi lagi menjadi beberapa 

bentuk berita: 

a) Straight News 

Berita yang singkat dengan menyajikan informasi 5W+1H (what, 

who, when, where, why dan how) terhadap suatu peristiwa. Berita 

bentuk ini sangat terikat waktu, apabila terlalu lama disampaikan 

kepada audien maka berita itu akan basi. 

b) Feature 

Merupakan berita ringan yang menarik namun berdurasi singkat dan 

biasanya bagian dari program berita. Misalnya informasi mengenai 

tempat wisata atau kuliner khas daerah dan lain sebagainya. 

c) Infotainment 

Berasal dari kata ‘information’ dan ‘entertainment’ yang menyajikan 

informasi mengenai kehidupan selebriti yang sebagian besar bekerja 

di industri hiburan. Akhir-akhir ini, infotainment disajikan dalam 

program acara tersendiri. 
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2) Berita Lunak (Soft News) 

Informasi yang penting dan menarik disajikan secara mendalam (in depth) 

dan tidak bersifat segera. Berita yang termasuk dalam kategori ini (current 

affair, magazine, dokumenter dan talkshow) ditayangkan dalam program 

acara tersendiri terlepas dari program berita regular. 

a) Current Affair 

Program berita yang menyajikan berita penting dan dibuat secara 

lengkap dan mendalam. Misalnya, berita yang menyajikan cerita 

tentang kehidupan masyarakat pasca bencana alam. 

b) Magazine 

Program informasi ringan namun mendalam yang mengangkat 

topik/tema seperti di majalah. Magazine lebih menekankan aspek 

menarik daripada aspek penting dalam suatu berita. 

c) Dokumenter 

Program informasi yang bertujuan untuk pembelajaran yang disajikan 

secara menarik. Cara penyajian dokumenter sangat beragam dari teknik 

pengambilan gambar, editing, atau cara bercerita. 

d) Talkshow 

Program yang menampilkan satu atau beberapa orang yang 

terlibat/berpengalaman langsung dengan peristiwa yang tengah 

diperbincangkan dengan dipandu oleh pembawa acara.  

2.6. Netralitas Berita 

Netralitas dalam pemberitaan adalah bagaimana pemberitaan dapat 

disajikan secara berimbang, akurat dan tidak memihak. Netralitas berita dapat 
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dilihat dari isi berita apakah ada arah atau kecenderungan media terhadap 

sesuatu isu tertentu. Netralitas berita masuk kedalam konsep besar dengan 

hubungannya mengukur kualitas informasi dan pemberitaan yaitu objektivitas 

yang berkaitan pula dengan media massa. Objektivitas dalam pemberitaan 

ialah berita yang menyajikan informasi dengan sebaik-baiknya berdasarkan 

fakta yang ada mengenai suatu peristiwa yang berada di tengah-tengah 

masyarakat. Selain itu, berita yang benar juga tidak mencampurkan fakta dan 

opini serta tidak memihak kepada salah satu kubu yang diberitakan (Nasution, 

2017). 

Objektivitas pemberitaan menurut McQuail, lebih merupakan tujuan 

daripada cita-cita yang diterapkan namun tak selamanya diperjuangkan. Dalam 

sistem media massa yang memiliki keanekaragaman media dalam masyarakat 

maka terbuka kesempatan untuk penyajian informasi secara memihak, meski 

sumber informasi tersebut harus bersaing dengan sumber informasi lainnya 

yang menyatakan dirinya objektif. McQuail menggarisbawahi bahwa hanya 

sedikit (kalaupun ada) media –dengan apapun tujuannya– yang dapat 

sepenuhnya terbebas dari tuduhan: media itu tak sepenuhnya objektif 

(McQuail, 1989:130-131). 

J. Westerstahl (1983) mengembangkan kerangka konsep sebagai dasar 

meneliti dan mengukur objektivitas pemberitaan. Konsep tersebut kemudian 

dirinci lebih lanjut oleh Denis McQuail (1992). 
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Gambar 2.1 Skema Objektivitas oleh J. Westersthl 

  Meta-konsep objektivitas pemberitaan yang dikembangkan  itu 

memiliki dua dimensi, yakni factuality – dimensi kognitif atau kualitas 

informasi pemberitaan; dan impartiality – dimensi evaluatif pemberitaan 

dihubungkan dengan sikap netral wartawan/media terhadap objek 

pemberitaan, menyangkut kualitas penanganan aspek penilaian, opini, 

interpretasi subjektif, dan sebagainya (Siahaan, dkk 2001:64). 

Dimensi faktualitas berkaitan dengan sejauh mana fakta yang 

disajikan dinilai reliabel atau dapat diandalkan. Dimensi ini memiliki dua 

sub dimensi yaitu truth dan relevansi. Kategori truth adalah tingkat 

kebenaran atau reliabilitas fakta yang disajikan dalam sebuah berita, 

sedangkan relevansi adalah tingkatan sejauh mana relevansi aspek-aspek 

fakta yang diberitakan sesuai dengan standart jurnalistik. 

Sedangkan dimensi imparsialitas berkaitan dengan apakah berita 

telah disajikan secara adil semua sisi dari peristiwa dan perdebatan yang 

diberitakan. Imparsialitas dihubungkan dengan sikap netral 

wartawan/media, suatu sikap yang menjauhkan setiap penilaian pribadi 

(personal) dan subjektif demi pencapaian sasaran yang diinginkan. Dimensi 
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ini dapat diturunkan kembali menjadi dua sub dimensi. Pertama, 

berimbang. Berita yang berimbang adalah berita yang menampilkan semua 

sisi, tidak menghilangkan dan menyeleksi sisi tertentu untuk diberitakan. 

Kedua, netral. Berita menyampaikan peristiwa dan fakta apa adanya, tidak 

menyampurkan antara opini dan fakta.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dimensi imparsialitas ini 

untuk melihat netralitas isi berita Pojok Pitu JTV terhadap pemberitaan 

politik yang melingkupi pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2018.  

2.7. Definisi Konseptual 

Konseptualitas umumnya digunakan dengan membuat definisi atau 

konsep agar tidak adanya kesalahpahaman karena perbedaan arti yang 

dimaksud. Dapat ditangkap dengan jelas dan tidak menimbulkan 

multitafsiran dari satu orang ke orang yang lainnya. (Eriyanto: 2011, 176-

177). Definisi konseptual adalah batasan pengertian tentang konsep yang 

merujuk pada definisi konsep para ahli. Pada penelitian ini, melingkupi 

beberapa definisi konseptual: 

1) Netralitas Berita 

Untuk melihat netralitas berita maka dalam penelitian ini menggunakan 

dimensi imparisalitas atau ketidakberpihakan, yang menjadi salah satu 

bagian dalam payung konsep objektivitas. Dimensi imparsialitas dapat 

dilihat dari beberapa sub dimensi, yaitu: Berimbang, menampilkan 

semua sisi, tidak menghilangkan dan menyeleksi sisi tertentu untuk 

diberitakan. Sub dimensi ini dapat diturunkan derajat keabstrakannya 

menjadi kategori tipe liputan berita. Kedua, Netral. Netral 
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menyampaikan peristiwa dan fakta apa adanya, tidak menyampurkan 

antara opini dan fakta. Dalam sub dimensi ini dapat dijabarkan menjadi 

kategori faktualitas berita dan arah berita. 

2) Berita Televisi 

Berita televisi adalah suatu sajian laporan berupa fakta dan opini yang 

memiliki nilai berita, penting dan menarik bagi sebanyak mungkin 

audien yang dikemas secara audio visual. Program berita di televisi 

secara berkala menyajikan perkembangan terbaru peristiwa 

lokal/regional maupun internasional.  

3) Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 

Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 digelar di 171 daerah di 

Indonesia meliputi 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota termasuk 

provinsi Jawa Timur. Panggung Pilgub Jatim tahun ini dimeriahkan 

oleh pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dengan nomor 

urut satu dan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno nomor urut dua. 

Komisi Pemilihan Umum menjadwalkan kampanye pasangan calon 

gubernur dilakukan pada 15 Februari – 23 Juni 2018. 

2.8. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti melalui data pustaka 

ditemukan beberapa penelitian sejenis yang membahas peristiwa, konsep 

dan/atau metode penelitian yang serupa. Berikut uraian dari penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian ini: 

1. Komunikasi Politik di Media Massa (Analisis Framing Berita Kampanye 

Pasangan Calon Gubernur Jawa Timur Selama Masa Kampanye Putaran 
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I di Harian Jawa Pos, Surya, Bhirawa, dan Duta Masyarakat). Ditulis 

oleh Gigih Mardana seorang alumnus Pascasarjana Ilmu Komunikasi 

Universitas Negeri Surakarta. Pada penelitian Gigih menghasilkan 

kesimpulan bahwa peristiwa politik saat Pilgub Jawa Timur dianggap 

penting dan memiliki news value yang tinggi bagi media massa. Namun 

berita yang dijadikan objek penelitian seringkali tidak memenuhi aspek 

balance dan cover both side (Mardana, 2010). Bila dibandingkan dengan 

penelitian yang akan peneliti teliti, kesamaannya terletak pada peristiwa 

politik yang diangkat yaitu pemilihan calon gubernur Jawa Timur pada 

masa kampanye ditilik dari pemberitaannya di media massa. Namun 

memiliki perbedaan dari analisis yang dipakai dan objek yang diteliti 

diantara keduannya. Penelitian Gigih tersebut memberikan kontribusi cara 

pandang peneliti bahwa media dapat menjadi alat komunikasi politik 

namun disisi lain media massa juga dituntut professional dan berimbang 

dalam mengabarkan suatu peristiwa. 

 

2. Objektivitas Pemberitaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

(Pilgub) DKI Jakarta 2016 (Studi Analisis Isi Objektivitas Berita pada 

Surat Kabar Kompas dan Sindo Periode 19 September – 23 Oktober 2016) 

penelitian ini dilakukan oleh Suci Rahmadani Nasution seorang alumni 

strata satu jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Pada penelitian Suci menghasilkan kesimpulan bahwa pada 

objek yang ia ambil menunjukan media tersebut telah memenuhi syarat 

objektivitas dari segi factualness, completeness, panjang berita, relevansi, 
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tipe liputan dan arah berita (Nasution, 2017). Kemudian dibandingkan 

dengan penelitian yang akan peneliti teliti, memiliki perbedaan pada 

peristiwa politik yang diangkat yaitu Pilgub DKI Jakarta. Namun 

persamaan diantara keduanya terletak pada metode yang digunakan serta 

konsep yang dipakai yaitu konsep objektivitas dari J.Westershal yang 

menjadikan referensi konsep kepada peneliti. 


