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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai 

pembanding dan tolak ukur serta mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian ini. 

Peneliti harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan 

atau kesalahan yang sama seperti penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya dipakai 

untuk menjadi acuan dan referensi, serta untuk memudahkan peneliti. Dalam penelitian 

ini peneliti telah menganalisis dua penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bahasan 

di dalam penelitian yang sedang peneliti kerjakan.  

 Penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai rujukan adalah 

penelitian milik Devi Handriatmaja, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Atmajaya Yogyakarta dengan judul  “Citizen Journalism dalam Pemberitaan Bencana 

di Instagram”. 

Tujuan Penelitian penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik kerja citizen 

journalism dalam melaporkan suatu peristiwa. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisis isi kuantitatif yang bersifat deskriptif. Hasil 

penelitian ini menyebutkan bahwa tidak ada sampel yang memenuhi keseluruhan isi 

berita. 
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Dua unsur berita yang paling banyak muncul adalah what (95%) dan where 

(70%). Nilai berita yang ditemukan adalah proximity (70%) dan timeliness (43,5%). 

Kemudian jenis foto jurnalistik yang paling utama adalah spot news sebanyak (70%). 

Penelitian kedua adalah milik Fransiscus Asisi Aditya Yuda, mahasiswa 

Fakultas Ilmu Komunkasi Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul “Kelayakan 

Berita Citizen Journalism (Analisis Isi Kuantitatif Mengenai Kelayakan Berita dalam 

Kolom Citizen Journalist Surat Kabar Harian Tribun Jogja Periode November 2012-

Febuari 2013)”.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas kelayakan berita dalam 

kolom citizen journalism Surat Kabar Harian Tribun  Jogja periode November 2012- 

Febuari 2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis isi kuantitatif yang bersifat eksplanatif.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kolom citizen journalism dapat 

dikatakan layak untuk di konsumsi masyarakat, karena sudah memenuhi standar kode 

etik jurnalistik Indonesia. Di lihat dengan menggunakan pasal 1, terkait kelengkapan 

5W+1H sudah lengkap sehingga berita semakin akurat. Namun, untuk keberimbangan 

berita, para citizen journalism masih menggunakan tipe liputan satu sisi, namun setelah 

dilakukan uji tabulasi silang, dikarenakan kebanyakan berita yang dihasilkan berupa 

berita ringan, berita tersebut tetap dapat dikatakan layak, hal itu karena kecenderungan 

berita ringan hanya menggunakan satu narasumber saja. Di tinjau dari pasal 2, berita 

yang dihasilkan para citizen jaournalism derajat kefaktualannya sangat tinggi karena 

menampilkan fakta sosiologis, dimana fakta yang ditampilkan di dapat dari peliputan 
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langsung di lapangan dengan narasumber yang sesuai dan dilengkapi dengan keterangan 

foto. Hanya saja untuk penerapan pasal 3, terkait opini wartawan, di sejumlah berita 

masih ditemukan opini para citizen journalism yang masih dicampurkan dalam body 

berita. 

Perbedaan dari kedua contoh penelitian tersebut dengan penelitian yang dibuat 

peneliti adalah dua penelitian di atas meneliti tentang berita karya jurnalisme warga  

dalam bentuk artikel, sedangkan peneliti meneliti berita dalam format video yang dibuat 

oleh jurnalisme warga. Lalu indikator yang digunakan oleh dua penelitian di atas adalah 

kode etik jurnalistik, sedangkan indikator yang digunakan oleh penelitian ini adalah 

faktualitas  pemberitaan. 

Berikut adalah tabel perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang: 

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian terdahulu 

 Penelitian Terdahulu 1 Penelitian 

Terdahulu 2 

Penelitian 

Sekarang 

Judul Citizen Journalism dalam 

Pemberitaan Bencana di 

Instagram. 

Kelayakan Berita 

Citizen Journalism 

(Analisis Isi 

Kuantitatif 

Mengenai 

Kelayakan Berita 

dalam Kolom 

Citizen Journalist 

Surat Kabar Harian 

Tribun Jogja Periode 

November 2012-

Febuari 2013). 

Faktualitas Berita 

Citizen Journalism 

Dalam Website 

netcj.co.id 

Rumusan 

Masalah 

Melihat praktik citizen 

journalism di Instagram 

dalam pemberitaan 

bencana Hurricane Sandy 

Melihat kelayakan 

berita citizen 

journalism dalam 

Surat Kabar Harian 

Melihat apakah 

berita kiriman 

citizen journalism ke 

website netcj.co.id 
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di New York, Amerika 

Serikat. 

Tribun Jogja periode 

November 2012-

Februari 2013. 

sudah menerapkan 

faktualitas 

pemberitaan. 

Tujuan 

Penelitian 

Untuk mengetahui praktik 

kerja citizen journalism 

dalam melaporkan 

pemberitaan bencana 

Hurricane Sandy di New 

York, Amerika Serikat. 

Untuk mengetahui 

kelayakan kelayakan 

berita citizen 

journalism dalam 

Surat Kabar Harian 

Tribun Jogja periode 

November 2012-

Februari 2013. 

Untuk mengetahui 

apakah berita 

kiriman citizen 

journalism ke 

website netcj.co.id 

sudah menerapkan 

faktualitas 

pemberitaan. 

Metode 

Penelitian 

Analisis Isi   Kuantitatif Analisi Isi 

Kuantitatif 

Analisis Isi 

Kuantitatif 

Sifat 

Penelitian 

Deskriptif Eksplanatif Deskriptif 

Hasil 

Penelitian 

Menyatakan bahwa tidak 

ada sampel yang 

memenuhi keseluruhan isi 

berita. Dua unsur berita 

yang paling banyak 

muncul adalah what 

(95%) dan where (70%). 

Nilai berita yang 

ditemukan adalah 

proximity (70%) dan 

timeliness (43,5%). 

Kemudian jenis foto 

jurnalistik yang paling 

utama adalah spot news 

sebanyak (70%). 

Menyatakan bahwa 

berita citizen 

journalism Surat 

Kabar Harian Tribun 

Jogja layak 

dikonsumsi 

masyrarakat, karena 

telah memenuhi 

standar kode etik 

jurnalistik Indonesia, 

tetapi masih ada 

percampuran opini 

citizen journalism 

yang terletak pada 

body teks. 

Berdasarkan hasil 

analisis isi dari 

pembahasan BAB 

IV terhadap video 

kiriman jurnalisme 

warga, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa 

pemberitaan citizen 

journalism pada 

website netcj.co.id 

sudah cukup baik 

dalam menerapakan 

konsep faktualitas 

berita walaupun dari 

13 kategori yang 

digunakan, ada tiga 

kategori yang belum 

menerapkan konsep 

Faktualitas berita. 

2.2. Teori atau Konsep yang Digunakan 

2.2.1. Citizen Journalism 

Berdasarkan panduan jurnalisme warga (Hamdani, 2014, p. 9) 

jurnalisme warga adalah tindakan individu atau sekelompok warga sipil yang 

berperan aktif dalam proses pengumpulan, pelaporan, analisa, serta 
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penyebaran berita dan informasi. Jurnalisme warga berarti sebuah proses 

dimana warga secara mandiri dapat mengumpulkan data, menulis, 

menyunting, dan menyebarluaskan informasi atau berita sebagai jati diri 

reporter maupun kebudayaan masyarakat.  

Sejalan dengan pendapat tersebut, Nugraha (2012, p. 18) 

menyebutkan bahwa citizen journalism hanyalah masyarakat biasa yang tidak 

terlatih sebagai seorang wartawan profesional yang memiliki peralatan 

teknologi sehingga dapat meliput, mencatat, mengumpulkan, menulis, dan 

mendokumentasikan suatu peristiwa yang terjadi di sekitarnya. 

 Onong dan Uchjana Effendy (dalam Sumadiria, 2016, p. 3) 

mengemukakan, jurnalistik merupakan teknik mengelola berita dari 

mengumpulkan bahan sampai kepada menyebarluaskannya kepada 

masyarakat. Tujuan jurnalisme adalah memberikan informasi yang akurat 

kepada masyarakat, sehingga informasi tersebut dapat dipercaya serta 

dibutuhkan masyarakat. Seorang citizen journalism memiliki peran dalam 

mengabarkan informasi lain yang tidak diberitakan oleh wartawan dalam 

mainstream media. Dalam masa perkembangan teknologi saat ini, mereka 

memanfaatkan internet sebagai media yang cakupannya luas dan semua orang 

dapat mengakses informasi dengan cepat. Teori ini digunakan peneliti sebagai 

dasar adanya Citizen Journalism. 

Menjadi citizen journalist dibutuhkan sebuah berita untuk dilaporkan 

kepada seluruh masyarakat. Menurut Sumadiria (2016, p. 65) berita adalah 
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laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan 

atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti 

surat kabar, radio, televisi, atau media online seperti internet. Berita yaitu 

informasi aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik perhatian orang 

(Hikmat Kusumaningrat, 2005, p. 40). Seorang citizen journalist tidak boleh 

mengabaikan bahwa fakta sangat penting dan dibutuhkan dalam pembuatan 

berita.   

Pepih Nugraha (2012, p. 19) menyebutkan Citizen Journalism 

memiliki beberapa unsur, yaitu :  

a. Warga biasa yang bukan wartawan professional 

b. Menyajikan berita terkait fakta atau peristiwa yang terjadi  

c. Peka terhadap fakta atau peristiwa yang terjadi 

d. Memiliki peralatan teknologi informasi 

e. Memiliki rasa keingintahuan yang tinggi atas informasi yang 

berkelanjutan 

f. Mampu menulis dan melaporkan informasi 

g. Semangat berbagi informasi dengan yang lainnya 

h. Memiliki blog pribadi atau blog social dan akrab dengan dunia online 

i. Menayangkan hasil liputannya di media online seperti blog atau 

media sosial 

j. Tidak berharap imbalan atas apa yang ditulis atau diinformasikan. 
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Unsur ini sebagai pedoman kriteria penelitian terkait citizen 

journalism di Indonesia yang akan diteliti. Berita citizen journalism dibuat 

oleh masyarakat atau warga biasa, setiap berita memiliki nilai berdasarkan 

kriteria umum nilai berita. Nilai berita ini merupakan standar yang menjadi 

acuan dalam pembuatan berita citizen journalism. Kriteria umum nilai berita 

(news value) merupakan acuan bagi seorang wartawan maupun editor, untuk 

memilih fakta yang pantas dijadikan berita dan memilih berita yang lebih 

baik (Sumadiria, 2016, p. 80). Berikut ini merupakan 11 nilai berita menurut 

Haris Sumadiria (2016, p. 81):  

1. Keluarbiasaan (Unusualness) 

Berita merupakan sesuatu yang luar biasa dan bukan suatu peristiwa yang 

biasa. Begitu banyak peristiwa luar biasa, peristiwa selalu diberitakan 

dan menjadi prioritas karena dapat menimbulkan dampak hebatnya bagi 

kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan semakin besar suatu peristiwa 

maka semakin besar pula nilai berita yang ditimbulkan. Kemudian, nilai 

berita tersebut dapat dilihat berdasarkan lokasi, waktu kejadian, jumlah 

korban, daya kejut peristiwa, dan dampak yang ditimbulkan.   

2. Kebaruan (Newness)   

Berita adalah suatu apapun yang terbaru. Semua hal yang terbaru pasti 

memiliki nilai berita. Mengutip dari perkataan masyarakat perancis 

“chistoire se repete” yang artinya sejarah tak pernah berulang. Setiap 

hari, setiap waktu bahkan setiap detik pun selalu menampilkan 
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pemberitaan terbaru. Akan tetapi, setiap perubahan baru yang berarti di 

masyarakat selalu dijadikan sebuah berita.   

3. Akibat (Impact)  

Segala sesuatu yang berdampak luas dapat dijadikan suatu berita. Sebuah 

peristiwa tidak jarang menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat. 

Berita dapat berasal dari segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang 

sangat berarti bagi kehidupan masyarakat. semakin besar dampak yang 

ditimbulkan, maka semakin besar nilai berita tersebut.   

4. Aktual (Timeless)  

Aktual memiliki arti tersendiri. Aktual menunjukkan pada suatu 

peristiwa yang sedang terjadi saat itu juga. Hal tersebut sesuai dengan 

definisi jurnalistik yang menyatakan bahwa media massa haruslah 

memuat atau menyiarkan berita-berita aktual yang sangat dibutuhkan 

masyarakat. Berita merupakan sesuatu yang sedang terjadi pada hari ini, 

namun belum diketahui apa saja yang akan terjadi, maupun opini berupa 

pandangan dan penilaian yang berbeda dari sebelumnya. Kebaruan atau 

aktualitas dapat dibagi menjadi tiga kategori, diantaranya:   

a. Aktualitas kalender media massa menayangkan berita yang berkaitan 

dengan hari peringatan di setiap tanggal maupun hari peringatan 

tertentu.  
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b. Aktualitas waktu media massa akan selalu menyiarkan berita-berita 

terkini dan tercepat. Baik dari segi opini atau fakta yang dapat 

menarik perhatian dan dianggap penting bagi masyarakat.  

c. Aktualitas masalah berdasarkan tema masalahnya, Meskipun tidak 

ada yang baru namun bila dilihat dari sudut kemunculan, pengaruh 

dan orang-orang yang mengungkapnya, masalah tersebut dianggap 

sebagai aktual.  

5. Kedekatan (Proximity) 

Berita merupakan suatu kedekatan. Kedekatan ini dapat diartikan sebagai 

kedekatan geografis dan psikologis. Geografis mengartikan suatu 

peristiwa atau berita yang terjadi di sekitar atau berjarak dekat/jauh 

dengan tempat tinggal kita. Semakin dekat berita dengan kita, semakin 

tertarik pula untuk mengikuti beritanya. Berbeda dengan kedekatan 

psikologis. Kedekatan tersebut ditentukan pada tingkat pikiran, perasaan 

atau kejiwaan seseorang mengenai objek peristiwa. Kedekatan akan 

terjadi saat seseorang memiliki hubungan batin dengan objek tersebut.  

6. Informasi (Information)  

Seperti yang dikatakan Wilbur Schramm (Sumadiria, 2016, p. 86), 

informasi termasuk segala sesuatu yang dapat menghilangkan kepastian. 

Tidak semua informasi memiliki dan mengandung nilai berita. Dari 

banyaknya informasi yang berada di setiap daerah, hanya sebagian kecil 
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saja yang dilaporkan kepada media massa. Informasi-informasi yang 

memiliki nilai dan arti penting di masyarakat sajalah yang akan tayang di  

media massa.   

7.  Konflik (Conflict)  

Berita merupakan konflik atau segala sesuatu yang mengandung unsur 

pertentangan. Konflik dapat terjadi saat dua orang atau lebih berselisih 

dan sebagian orang menganggap hal tersebut penting untuk diketahui. 

Pada dasarnya, manusia memang menyenangi konflik selama hal tersebut 

tidak mengganggu kepentingannya. Konflik tidak dapat dihilangkan. 

Konflik hanya dapat diredam, dikendalikan dan dikelola sebaik mungkin.   

8. Orang Penting (Public Figur, News Maker)  

Berita yang sering kita lihat diantaranya membahas orang-orang ternama 

seperti selebriti, ternama, pesohor dan figur publik. Jurnalistik juga 

menegaskan bahwa sebuah nama akan menciptakan berita (names make 

news). Kalangan selebriti atau orang ternama bila menghadiri di tempat 

umum seperti tidak lagi memiliki kebebasan pribadi. Dengan cepat, 

berita memasukkan mereka ke dalam sebuah infotaiment yang berarti 

semua berita dikemas dengan perpaduan informasi dan hiburan 

(Information and entertaiment). Hal inilah yang sangat digemari 

masyarakat, berita tidak terlalu berat namun bisa memberikan hiburan. 

9. Kejutan (Surprising)  
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Kejutan adalah segala sesuatu yang tiba-tiba. Kejutan biasanya berupa 

ucapan maupun tingkah laku yang dilakukan oleh manusia. Berita itu 

sendiri juga memiliki kejutan. Nilai berita kejutan akan ditentukan 

dengan subjek pelaku, situasi pada saat itu, peristiwa dahulu, bidang 

perhatian, pengetahuan maupun pengalaman orang disekitarnya.  

10. Ketertarikan Manusiawi (Human Interest)  

Rasa ketertarikan manusiawi lebih cenderung pada perasaan daripada 

pemikiran. Suatu peristiwa biasanya membawa suasana hati, jiwa dan 

perasaan. Begitu pula pada berita. Berita dapat memainkan rasa emosi 

dan empati audiens. Sesuatu yang mengundang rasa ketertarikan 

seseorang dan hasrat ingin tahu, hal ini digolongkan menjadi berita 

human interest.   

11. Seks (Sex)  

Sesuatu yang berkaitan dengan perempuan akan lebih menarik untuk 

didiskusikan dan dijadikan sebuah berita. Audiens pada umumnya 

menyukai berita yang mengenai perempuan.   

Menulis sebuah berita tidak harus dilakukan oleh wartawan professional, 

tetapi menjadi citizen journalism dibutuhkan sebuah pelatihan agar dapat 

menyajikan berita yang baik. Menurut Pepih Nugraha (2012, p. 2) bahwa warga 

biasa tidak serta merta menjadi wartawan hanya karena menulis atau melaporkan 

peristiwa yang dilihat dan dialaminya di internet tetapi harus memahami Teknik – 

Teknik dasar penulisan dan macam produk jurnalistik lainnya. 

Faktualitas pemberitaan netizen..., Fransisco Carolio Hutama Gani, FIKOM UMN, 2019



 19 

2.2.2.  Media Massa 

  Pengertian media massa sangat luas, media massa dapat diartikan 

sebagai salah satu bentuk media atau sarana komunikasi untuk menyalurkan dan 

mempublikasikan berita kepada publik atau masyarakat. Bentuk media atau sarana  

jurnalistik yang kini dikenal terdiri atas media cetak, media elektronik, dan media 

online. Media massa dalam konteks jurnalistik pada dasarnya harus dibatasi pada 

ketiga jenis media tersebut, sehingga dapat dibedakan dengan bentuk komunikasi 

yang bersifat masal, tetapi tidak memiliki kaitan dengan aktifitas jurnalistik 

(Syarifudin, 2010, p. 27). 

  Media massa sebagai wadah dari proses komunikasi massa, sekarang 

mengalami banyak perkembangan dan pandangan dari berbagai kalangan. Kaum 

pluralis melihat media sebagai saluran yang bebas dan netral, dimana semua pihak 

dan kepentingan dapat menyampaikan posisi dan pandangannya secara bebas 

(Eriyanto, 2001,p 36). 

  Sementara itu, kaum konstruktivis melihat media bukan hanya sebagai 

saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan 

pandangan, bias, dan pemihakan. Media dipandang sebagai agen konstruksi sosial 

yang mendefinisikan realitas. Lewat berbagai instrument yang dimiikinya, media 

ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan. Media merupakan agen 

yang secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak (Eriyanto, 

2002, p. 26). 
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  Menurut Effendi, Onong Uchjana (1999, p. 20) media massa adalah 

media yang mampu menjangkau khalayak yang jumlahnya relatif banyak, 

heterogen, anonim, terpencar–pencar serta bagi komunikator yang menyebarkan 

pesannya bersifat abstrak. Media tersebut meliputi pers, radio, televisi dan film 

dengan cirinya yang utama menimbulkan keserempakan atau (simultanelty) dan 

keserempakan (instantaneousness) pada khalayak tatkala diterpa pesan – pesan 

yang disebarkan kepadanya.  

  Dari definisi- definisi yang dipaparkan oleh para ahli, dapat disimpulkan 

bahwa media massa merupakan saluran yang digunakan oleh jurnalistik atau 

komunikasi massa. Tujuannya memanfaatkan kemampuan teknik dari media 

tersebut sehingga dapat mencapai jumlah khalayak dalam jumlah yang tak 

terhingga pada saat yang sama. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, media 

massa digunakan sebagai sarana dan alat oleh para partisipan citizen journalism 

untuk menayangkan berita–berita yang mereka buat. Para citizen journalism 

menyajikan berita–berita mengenai realitas yang terjadi di lingkungan mereka, lalu 

dikirimkan ke salah satu televisi yang menampung konten citizen journalism.  

2.2.3. Faktualitas  

Elemen pertama yang menjadi standar perilaku wartawan dan menjadi 

sebuah dasar jurnalisme adalah kewajiban jurnalisme dalam pencarian kebenaran. 

Artinya sebagai seorang wartawan ia harus selalu menjunjung kebenaran. Dalam 

hal ini kebenaran yang dijunjung, adalah kebenaran secara fungsional yang sesuai 

dengan tugasnya sebagai wartawan (Wahjuwibowo, 2015, p. 37). 
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Orientasi berita yang berdasarkan kebenaran harus menjadi pegangan 

seriap wartawan. Apa yang ditulis berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan bukan 

opini atau interpretasi wartawan itu sendiri. Wartawan tidak bisa menambahkan 

opini seenaknya yang justru akan mengaburkan kebenaran peristiwa yang terjadi. 

Memberitakan kebohongan berarti mengingkari etika dalam komunikasi massa 

(Nurudin, 2014, p. 262).  

Denis McQuail (1992) menyebutkan bahwa faktualitas adalah kualitas 

informasi yang akan digunakan oleh pembaca sebagai refrensi untuk mengetahui 

kebenaran yang sesungguhnya dari sebuah peristiwa. Terdapat tiga bagian dalam 

mengukur suatu kebenaran (truth) berita yaitu, keselarasan dengan fakta yang 

sebenarnya (factualness), kelengkapan (completeness), akurasi (accuracy), sebuah 

niat yang tidak memberikan kesalahpahaman kepada masyarakat atau menekankan 

sesuatu informasi yang relevan (McQuail, 1992, p. 197). 

Faktual (factualness) dapat diartikan sebagai cara untuk melihat ada atau 

tidaknya pencampuran fakta dengan opini dalam sebuah berita. Cara pertama untuk 

melihat dimensi ini dalam sebuah berita yang dilakukan dengan melihat maint point 

di mana sebuah berita harus secara jelas untuk memisahkan opini atau komentar 

dari fakta yang sesungguhnya. Untuk tujuan penelitian, seseorang harus dapat 

mengidentifikasikan opini dan fakta dalam sebuah pemberitaan (McQuail, 1992, p. 

205).  

Cara kedua melihat dimensi faktual sebuah berita dengan mengukur nilai 

informasi (Information Value). Nilai informasi dalam sebuah berita ditunjukan 
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untuk mengurangi ketidakpastian berita yang akan dibaca oleh pembaca. Sebuah 

berita harus menambah banyak fakta didalamnya agar dapat mengurangi 

ketidakpastian berita, sehingga pembaca memahami sebuah peristiwa dengan baik 

(McQuail, 1992, p. 205). 

Cara ketiga melihat dimensi faktual dapat dilihat dari kemudahan sebuah 

berita untuk dibaca dan dipahami (Readability). Sebuah informasi yang padat 

namun mudah dipahami adalah sebuah cara agar komunikasi yang dilakukan oleh 

media kepada pembacanya menjadi lebih efektif. Semakin mudah untuk dibaca, 

semakin mudah berita tersebut akan dipahami oleh pembaca (McQuail, 1992, p. 

205).  

Fakta-fakta yang disajikan oleh sebuah pemberitaan harus dapat 

diperiksa kembali kebenarannya (Checkability). Kriteria keempat dari faktual ini 

menyatakan sebuah berita harus mencantumkan sumber dan bukti yang relevan 

agar dapat diperiksa kembali oleh siapapun. Berita yang mencantumkan sumber 

dan bukti yang relevan semakin dapat dipertimbangkan informasi yang disajikan 

sebagai sebuah fakta (McQuail, 1992, p. 205).  

Dimensi kedua dari dimensi kebenaran (truth) adalah akurasi (accuracy). 

Akurasi merupakan dimensi yang sangat penting bagi sebuah berita. Ini karena 

setidaknya ada tiga alasan. Pertama, akurasi dapat menunjukan kualitas sebuah 

berita. Kedua, akurasi sangat penting bagi subjek berita dimana reputasi dan 

kepentingannya dipertaruhkan oleh pemberitaan. Ketiga, akurasi juga penting bagi 

media yang bersangkutan karena berkaitan denga  kredibilitas media tersebut di 
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mata pembacanya (McQuail, 1992, p. 207). Untuk mengamati dimensi accuracy 

bisa menggunakan indikator menurut Mencher (2000 dalam Rhino, 2016, p. 54) 

sebagai berikut.  

- Omission: berita yang akurat mencantumkan sumber berita. 

- Under/over emphasis: berita yang akurat tidak memberikan 

kekurangan atau kelebihan penekanan pada suatu kalimat  

- Misspelling: berita yang akurat tidak terdapat kesalahan pengejaan 

- Faulty headlines: berita yang akurat memiliki kesesuaian judul 

dengan isi berita. 

- Misquotes, incorrect age, name, date, and location: berita yang akurat 

tidak terdapat kesalahan dalam mengutip, menuliskan umur, nama, 

tanggal, dan lokasi. 

- Atribusi narasumber: berita yang akurat memiliki kesesuaian orang 

maupun organisasi, keahlian dan latar belakang narasumber sehingga 

kredibel untuk dimuat ke dalam teks berita. 

dimensi ketiga dari truth adalah kelengkapan sebuah akun dalam pemberitaan 

(completeness). Completeness biasanya dianggap sebagai prasyarat pemahaman 

yang tepat tentang sebuah berita. Secara umum kelengkapan (completeness) 

memiliki dua aspek yaitu, kelengkapan internal (semua fakta penting terkait 

sebuah peristiwa) dan kelengkapan eksternal (cerita yang penting dan relevan 

terhadap suatu peristiwa) (McQuail, 1992, p. 210). Suatu peristiwa yang 

mengandung nilai berita direkonstruksi dalam rangkaian kata atau kalimat 

Faktualitas pemberitaan netizen..., Fransisco Carolio Hutama Gani, FIKOM UMN, 2019



 24 

meliputi unsur 5W+1H yang wajib ada dalam sebuah berita (Romli, 2012, p. 

69).  

Aspek kedua dari faktualitas adalah relevan (relevance). Relevance 

merupakan kunci utama untuk menilai kualitas pilihan berita. Relevance menjadi 

standard yang dapat digunakan pada tingkatan konten media (pemilihan topik), 

tingkatan peristiwa atau cerita (kelayakan berita), dan internal relevamce 

(factor-faktor yang mendukung pemahaman pembaca) (McQuail, 1992, h. 198).  

Relevance merupakan istilah kunci dalam menilai kualitas seleksi berita 

(news selection). Hal tersebut merupakan standar yang dapat diterapkan pada 

tingkatan isi (content) media yang berbeda, baik pada subjek umum atau pilihan 

topik (misalnya berita internasional vs berita lokal, atau berita kriminal vs berita 

politik). Dibutuhkan pemilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang jelas 

dan koheren tentang apa yang penting bagi penerima yang dituju. Berita yang 

mempengaruhi banyak orang, secara cepat dan jelas bisa dianggap sebagai suatu 

berita yang relevan (McQuail, 2010, p. 201). 

Aspek ketiga dari faktualitas adalah informatif (Informativeness). Kaya 

akan informasi menjadi referensi terhadap kualitas dari konten berita untuk 

memenuhi syarat objektivitas. Kriteria informasi berkualitas yang dibutuhkan 

antara lain (McQuail, 2010, p. 202) :  

- Media massa harus menyediakan berita yang relevan dan latar 

belakang informasi terhadap suatu peristiwa di masyarakat dan 

di seluruh dunia. 
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- Informasi harus objektif dalam bentuk faktual, akurat, jujur, 

komplit, dan tidak ada sebuah opini. 

- Sebuah informasi harus seimbang dan adil atau tidak memihak, 

memberitakan dengan sesuai terhadap realita suatu peristiwa, 

dan jauh dari bias. 

2.2.4. Teori Tanggung Jawab Sosial 

 Pemberitaan yang dibuat oleh citizen journalism dan disebarluaskan di media 

massa tidak lepas dari tanggung jawab sosial. McQuail (2011) menjelaskan bahwa 

teori tanggung jawab sosial muncul sebagai respon atas kritik yang meluas terhadap 

pesurat kabar Amerika, terutama karena sifatnya sensasional dan komersial juga 

karena ketidakseimbangan politik dan kecenderungan monopoli. Komisi swasta 

untuk menyelidiki ini dibentuk pada tahun 1942 (p. 187).  

 McQuail (2011) menjelaskan bahwa penemuan dari komisi tersebut 

memunculkan gagasan tanggung jawab sosial dan memberikan tanggung jawab 

jurnalistik yang harus dipelihara oleh pers. Pertama, pers yang bertanggung jawab 

harus memberikan laporan yang utuh, jujur, menyeluruh dan cerdas atas peristiwa 

sehari-hari. Kedua, pers harus bertindak sebagai forum pertukaran komentar dan 

kritik, juga menjadi pembawa pendapat publik. Ketiga, pers harus memberikan 

gambaran yang representative atas kelompok yang membentuk masyarakat yang 

memberikan dan menjelaskan tujuan dan nilai dari masyarakat (p. 188).  

 McQuail (2011, p. 199) mengemukakan lima prinsip utama dari teori tanggung 

jawab sosial, yakni :  
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- Media memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan kepemilikan media 

adalah kepercayaan publik.  

- Media berita harus jujur, akurat, berimbang, objektif dan relevan. 

- Media harus bebas, mengatur diri sendiri. 

- Media harus mengikuti kode etik yang disetujui dan perilaku professional. 

- Di dalam situasi tertentu, pemerintah mungkin perlu campur tangan untuk 

mengamankan kepentingan publik.  

Jurnalisme warga hadir sebagai forum penyampaian informasi, sekaligus 

sebagai forum komunikasi dan informasi antar warga. Di sisi lain, jurnalisme warga 

memiliki tanggung jawab sosial, di mana berita yang mereka buat harus jujur, 

akurat, berimbang, objektif, dan relevan.  
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2.3. Alur Penelitian 

Bagan 2. 1 Alur Penelitian 
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