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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Komunikasi Massa 

We can’t not communicate (Harold De Laswell) kita tidak bisa tidak 

berkomunikasi. Komunikasi adalah hal yang penting yang terus dilakukan makhluk 

sosial, dalam kehidupanya makhluk sosial tidak bisa lepas dari berinteraksi antar satu 

individu dengan individu lainya atau individu dengan kelompok. Secara etimologis 

istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin “communicatio“. Istilah ini bersumber dari 

perkataan “communis” yang berarti sama. Sama yang dimaksud berarti sama makna 

dan arti. Jadi komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu 

pesan yang disampaikan komunikator dan diterima oleh komunikan Effendy  (2004:30)  

Menurut Harold De Lasswell dalam buku Mulyana (2005:62) cara yang terbaik 

untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

berikut : Who Says What In Wich Channel To Whom With What Effect ? (Siapa 

Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Efek Apa?). Jawaban 

bagi pertanyaan paradigmatik Lasswell merupakan unsur-unsur proses komunikasi 

yang meliputi komunikator, pesan, media, komunikan, efek.  

Konsep komunikasi massa itu sendiri pada satu sisi mengandung pengertian 

suatu proses di mana organisasi media memproduksi dan menyebarkan pesan kepada 

publik secara luas dan pada sisi lain merupakan proses di mana pesan tersebut dicari, 

digunakan, dan dikonsumsi oleh audience. Pusat dari studi mengenai komunikasi 
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massa adalah media. Media merupakan organisasi yang menyebarkan informasi yang 

berupa produk budaya atau pesan yang mempengaruhi dan mencerminkan budaya 

dalam masyarakat. Oleh karenanya, sebagaimana dengan politik atau ekonomi, media 

merupakan suatu sistem tersendiri yang merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan 

yang lebih luas 

Komunikasi dan media massa adalah dua keterkaitan hubungan penting dalam 

penyebaran informasi, media massa juga menjadi salah satu unsur penting dalam 

komunikasi massa sebagai media dalam penyebaran informasi kepada khalayak umum. 

Informasi dalam media massa bisa berbentuk tulisan maupun lisan.  

Komunikasi massa menurut Winarni (2003:4-5) dapat dipusatkan pada 

komponen-komponen komunikasi massa, yaitu variabel yang dikandung dalam setiap 

tindak komunikasi dan bagaimana variabel ini bekerja pada media massa, kelima 

komponen tersebut adalah:  

1. Sumber 

Komunikasi massa adalah suatu organisasi kompleks yang mengeluarkan biaya 

besar untuk menyusun dan mengirimkan pesan. 

2. Khalayak 

Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, yaitu 

khalayak yang jumlahnya besar yang bersifat heterogen dan anonim. 

 

3. Pesan.  
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Pesan dalam komunikasi massa bersifat umum, maksudnya adalah setiap orang 

bisa mengetahui pesan-pesan komunikasi dari media massa. 

4. Proses.  

Ada dua proses dalam komunikasi massa yaitu: 1) Komunikasi massa 

merupakan proses satu arah. Komunikasi ini berjalan dari sumber ke penerima 

dan tidak secara langsung dikembalikan kecuali dalam bentuk umpan balik 

tertunda. 2) Komunikasi massa merupakan proses dua arah (Proses seleksi). 

Baik media ataupun khalayak melakukan seleksi. Media menyeleksi khalayak 

sasaran atau penerima menyeleksi dari semua media yang ada, pesan manakah 

yang mereka ikuti. 

5. Konteks komunikasi massa berlangsung dalam suatu konteks sosial.  

Media mempengaruhi konteks sosial masyarakat, dan konteks sosial 

masyarakat mempengaruhi media massa.  

B. Nilai Berita  

Unsur penting dalam media dan jurnalistik adalah berita yang merupakan salah 

satu produk dari media massa disamping artikel, surat pembaca, editorial, dan lain 

sebagainya. Berita menjadi informasi yang terbanyak diperoleh saat kita ataupun 

masyarakat luas saat membaca media cetak. Yunus (2010:45) menyampaikan bahwa 

berita menempati porsi 90 persen dari isi keseluruhan meda massa, baik media cetak, 

media online maupun media elektronik.  

Nilai berita menjadi acuan bagi para penulis berita untuk memutuskan fakta 

yang lebih layak ditampilkan dalm sebuah hasil karya jurnalistik. Dalam memilih 
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kelayakan berita. Kriteria umum nilai berita yang harus diperhatikan antara lain adalah 

termasa (actual dan hangat), ternama (penting atau tidaknya) orang yang diberitakan, 

jarak (jauh atau dekat) lingkungan yang terkena berita, keluarbiasaan, akibat yang 

mungkin ditimbulkan, ketegangan yang ditimbulkan, pertentangan (conflik), seks, 

kemajuan< emosi yang diungkap dalam berita, humor dalam berita, dan human interest 

(hubungan keterikatan antara manusia) Assegaf, dikutip dari Mondry (2008:134) 

Berita dapat diklasifikasikan kedalam beberapa jenis, jenis berita sangat 

bergantung pada aspek ketersediaan bahan dan sumber berita, di samping gaya 

penyajian berita.. Yunus (2010:48) menjelaskan secara garis besar berita terbagi 

menjadi dua jenis yaitu berita hard news dan soft news. Berita hard news atau berita 

langsung bersifat cepat dan harus sgera dilaporkan, dengan topic serius dan berta. 

Sedangkan berita soft news adalah berita ringan sebagai contoh jenis berita soft news 

antara lain, sport news, infotainment, human interest. Sift berita tidak harus dilaporkan 

hari ini karna sifat berita yang tidak penting dan bersifat hiburan.  

 

 

 

C. Bahasa Jurnalistik 

 Terdapat aspek yang berperan penting dalam berita Selain unsur, nilai dan 

kriteria berita. Bahasa jurnalistik atau dapat dikatakan sebagai tata cara bahasa yang 

dipakai wartawan dalam menulis berita. Menurut yunus (2010:80). Dalam bahasa 

jurnalistik perlu memperhatikan bahasa yang lazim berlaku di masyarakat. Menurut 
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Sumadiria (2005:55) mengungkapkan bahwasannya bahasa jurnalistik yang baik 

adalah bahasa yang mampu mengedepankan informasi dan makna yang utuh dari setiap 

tulisan jurnalistik. Bahasa jurnalis yang baik menurut Yunus (2010:81) mengandung 

unsur  

a. Sederhana. Dimana bahasa yang digunakan lebih berorientasi pada kata-kata 

atau kalimat yang paling banyak diketahui oleh pembaca. 

b. Singkat. Penggunaan bahasa yang langsung ke pokok masalah dan  tidak 

implisit juga menjadi sorotan utama dalam bahasa jurnalistik 

c. Padat. Padat disini dimaksudkan setiap informasi dalam satu paragraf 

mengandung informasi yang penting, hal hal yang dapat membelokan atau 

opini yang tidak sesuai dengan isi akan menjadi hal negatif bagi pembaca 

d. Lugas. Bahasa yang tegas, tidak ambigu dan sesuai makna yang dituju 

e. Jelas. Bahasa yang digunakan mudah dipahami, tidak bias, baik dari segi 

makna, susunan kata dan kalimat 

f. Jernih. Maksudnya bahasa yang digunakan transparan, jujur, tulus, tidak 

menyembunyikan sesuatu yang negatif 

g. Menarik. Bahasa yang digunakan harus mampu membangkitkan minat dan 

perhatian pembaca 

h. Demokratis. Bahasa yang digunakan bersifat universal, tidak mengenal 

tingkatan sosial, golongan, dan kedudukan. Bahasa jurnalistik berlaku untuk 

siapapun dan bersifat universal  

Penggunaan bahasa jurnalistik tersebut digunakan untuk mengatur secara urut 

tentang tata cara penulisan yang baik dan benar, dengan sifat pembacanya yang umum, 
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maka bahasa jurnalistik juga perlu menghindari penggunaa kata atau istilah yang 

bersifat asing atau belum diketahui pembaca.  

Penggunaan bahasa jurnalistik juga mempunyai pedoman pengakajian Bahasa yang 

dikeluarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Yunus (2010:82) 

menerangkan aspek penting yang terdapat dalam pedoman tersebut. Antara lain: 

a) Wartawan hendaknya konsekuen melakanakan Pedoman Ejaan Bahasa 

Indonesia Yang Disempurnakan (EYD) 

b) Wartawan hendaknya membatasi diri dalam singkatan atau akronim 

c) Wartawan hendaknya menjauhkan diri dari uangkapan klise yang 

sering dipakai dalam transisi berita, seperti kata-kata sementara itu, 

dapat ditambahakan, perlu diketahui, dalam rangka 

d) Wartawan hendaknya mendisiplinkan pikiran agar tidak 

mencampurkan dalam satu kalimat bentuk pasif dan kalimat aktif 

e) Wartawan hendaknya menghindari kata-kata asing dan istilah yang 

terlalu teknis ilmiah dalam berita. 

Penguasaan aspek bahasa dikalangan wartawan mutlak diperlukan, jika tidak 

media dan wartawan akan terlibat dalam praktik bahasa jurnalistik yang salah. 

Penguasaan atas kosa kata, pilihan kata, kalimat, paragraf, gaya bahasa dan etika adalah 

hal yang wajib dipahami wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistik Yunus 

(2010:84) 
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D. KODE ETIK JURNALISTIK 

 

 Berbicara tentang kode etik tidak lepas halnya tentang etika. Etika jurnalistik 

adalah standar aturan perilaku dan moral yang mengikat para jurnalis dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Yunus (2010:106). Penjelasan bahwasannya etika 

didefinisikan sebagai sebuah sistem nilai atau norma yang menjadi akar dari sebuah 

kegiatan jurnalistik dari institusi pers atau media. 

 Peranan penting dalam kajian etika di institusi pers atau media sendiri 

bagaimana pers, wartawan, dan media massa tetap dan menciptakan sebuah berita dan 

informasi yang bermutu dan dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat, pada 

dasarnya etika jurnalis bertujuan agar masyarakat bisa menerima sebuah informasi 

yang sesuai dan sudah diatur oleh aturan, karena media adalah sebuah langkah 

mengkosntruksi masyarkat dalam hal informasi. Aspek dalam etika jurnalistik meliputi 

aspek pencarian berita, pengelolahan data dan penyusunan berita. Yunus (2010:106) 

 Kode etik jurnalistik sendiri pertama kali dibentuk oleh Pesatuan Wartawan 

Indonesia atau PWI Yunus (2010: 109) yang diatur dlam 14 poin:  

a. Mempertimbangkan pemuatan berita dengan bijaksana. 

b. Tidak menyiarkan berita dan gambar yang menyesatkan  

c. Tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita 

d. Berita harus disajikan secara berimbang atau adil 

e. Tidak menyiarkan berita atau gambar yang merugikan nama baik atau 

perasaan susila seseorang  

f. Menghormati asas praduga tak beralah 
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g. Tidak menyebut nama dan identitas korban dalam penulisan berita 

kejahatan seksual 

h. Menuliskan berita yang mencerminkan isi berita 

i. Menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan 

berita. 

j.  Mencabut dan meralat setiap pemberitaan yang tidak akurat  

k.  Meneliti kebenaran dan kompetenasi sumber berita 

l.  Tidak melakukan plagiat  

m.  Harus menyebut sumber berita kecuali yang bersangkutan meminta 

identitasnya dirahasiakan 

n.  Menghormati kesepakatan dengan narasumber seperti informasi latar 

belakang, embargo, dan keterangan untuk tidak disiarkan ( off the record)   

Selain kode etik yang dikeluarkan PWI, pada tanggal 6 agusutus 1999, sebanyak 24 

dari 26 organisasi wartawan berkumpul di Bandung dan menandatangani Kode Etik 

Wartawan Indonesia (KEWI) (Zahraempire, 2012). 

Sebagian besar isinya mirip dengan KEJ PWI, KEWI perintihkan 7 hal sebagai berikut:  

a. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar 

b. Wartawan Indonesia menepuh tata cara yang etis dalam memperoleh 

dan menyiarkan informasi dan memberikan identitas kepada sumber 

informasi 
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c. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak 

mencampur adukan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti 

kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat 

d. Wartawan Indonesia tidak menyebarkan informasi yang bersifat dusta, 

fitnah, sadis, cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan 

susila. 

e. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan 

embargo informasi latar belakang, dan off the record sesuai 

kesepakatan. 

f. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalah gunakan 

profesi  

g. Wartawan segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan 

serta melayani hak jawab 

 

Kode etik jurnalistik dalam penelitian ini menjadi bagian penting, kode etik jurnalistik 

digunakan sebagai pengontrol para jurnalis dalam menjalankan profesinya di bidang 

jurnalistik wartawan dan pers. 

 


