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BAB II 

KERANGKA TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilih dua penelitian terdahulu 

yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kedua penelitian ini 

menggunakan metode dan objek yang sama dengan penelitian ini. Kedua penelitian 

terdahulu ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun kerangka penelitian yang 

tepat.  

  Penelitian terdahulu yang pertama disusun oleh Dwi Purnaningsih 

mahasiswa Universitas Muhamadiyah Yogyakarta dengan judul Objektivitas Media 

Dalam Pemberitaan Konflik Agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana objektivitas media dalam pemberitaan konflik agama. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis isi 

kuantitatif. Dalam skripsi ini subjek penelitiannya adalah objektivitas surat kabar 

harian Kompas.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teoti objektivitas J. 

Westerstahl dimana, dalam teori ini peneliti mengukur objektivitas yang 

mengandung dua dimensi yaitu faktualitas dan imparsialitas. Dari penelitian yang 

disusun oleh Dwi Purnaningsih dapat ditarik kesimpulan bahwa harian Kompas 

cenderung objektif dalam hal pemberitaan terkait konflik Agama. 

Objektifitas pemberitaan harian..., Natanael Wahluya, FIKOM UMN, 2019



8 
 

Penelitian terdahulu yang kedua disusun oleh Tika Azaria mahasiswa 

Universitas Riau dengan judul Objektivitas Pemberitaan Kasus Penyerangan 

Terduga Terorisme Markas Kepolisian Daerah Riau di Tribunpekanbaru.com. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana objektivitas 

pemberitaan kasus penyerangan terduga terorisme markas kepolisisan daerah Riau 

di tribunpekanbaru.com. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi 

kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah objektivitas tribunpekanbaru.com. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori objektivitas 

J.Westerstahl. Penelitian yang dibuat oleh Tika Azaria menyimpulkan bahwa berita 

yang disusun oleh tribunpekanbaru.com cenderung objektif namun, masih terdapat 

beberapa berita yang masih mengandung opini subjektif penulis berita. 

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dibuat oleh peneliti dan 

dua penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut terdapat pada masalah penelitian. Dari 

kedua penelitian terdahulu, penelitian pertama berfokus pada permasalahan 

objektivitas media terkait pemberitaan konflik agama, sedangkan penelitian 

berikutnya memiliki permasalahan penelitian terkait objektivitas media 

sehubungan dengan pemberitaan kasus penyerangan terduga terorisme markas 

kepolisian daerah Riau. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan peneliti 

memfokuskan permasalahan penelitian tentang objektivitas pemberitaan koran 

Kompas terkait sengketa pasca pilpres 2019.   

 Hal lain yang menjadi pembeda antara penelitian yang dibuat oleh 

peneliti dengan dua penelitian terdahulu adalah teori yang digunakan. Pada 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tika Azaria digunakan teori media online, 

jurnalisme online dan panduan peliputan terorisme. Sedangkan pada penelitian 
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yang disusun oleh peneliti tidak menggunakan teori media online. Pada penelitian 

yang dilakukan Dwi Purnaningsih digunakan teori pemberitaan konflik agama 

dalam surat kabar, sedangkan dalam penelitian yang disusun oleh peneliti teori 

tersebut tidak digunakan. 

(tambahkan konsep metode dan teori yang digunakan) 

 

 

 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

Item Dwi Purnaningsih Tika Azaria Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Objektivitas Media 

Dalam Pemberitaan 

Konflik Agama 

Objektivitas Pemberitaan 

Kasus Penyerangan 

Terduga Terorisme Markas 

Kepolisisan Daerah Riau di 

Tribunpekanbaru.com 

Objektivitas 

Pemberitaan Koran 

Kompas Terkait 

Sengketa Pasca 

Pilpres 2019 

Tujuan 

Penelitian 

Untuk mengetahui 

bagaimana 

objektivitas media 

dalam pemberitaan 

konflik agama 

Untuk Mengetahui 

bagaimana objektivitas 

pemberitaan kasus 

penyerangan terduga 

terorisme markas kepolisian 

daerah Riau di 

tribunpekanbaru.com 

Untuk mengetahui 

bagaimana 

objektivitas koran 

Kompas terkait 

sengketa pasca 

pilpres 2019 

Teori yang 

digunakan 

Teori Objektivitas 

J.Westerstahl 

Teori Objektivitas 

 J.Westerstahl 

Teori Objektivitas 

J.Westerstahl 
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Metode yang 

digunakan 

Analisis Isi 

(Kuantitatif) 

Analisis Isi (Kuantitatif) Analisis Isi 

(Kuantitatif) 

Subjek 

Penelitian 

Objektivitas Surat 

Kabar Harian 

Kompas 

Objektivitas 

Tribunpekanbaru.com 

 

Objektivias Koran 

Kompas 

Metode 

Penarikan 

Sampel 

Total Sampling Probability Sampling Total Sampling 

1.2 Teori atau konsep yang digunakan 

2.2.1  Objektivitas 

 Sumadiria dalam buku Jurnalistik Indonesia. mendefinisikan berita sebagai 

laporan yang paling cepat terkait fakta terbaru atau ide baru yg benar, penting atau 

menarik bagi sebagian besar khalayak melalui media massa seperti radio, televisi, 

surat kabar dan internet (Sumadiria, 2006, p. 65). 

 Berita diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu hard news dan soft news. 

Selain itu berita juga dapat dilihat dari sifatnya, yaitu berita terduga dan berita tak 

terduga. Dalam hal ini hard news memberitakan mengenai hal-hal atau peristiwa 

yang menyita perhatian atau mengguncangkan seperti, bencana alam, kecelakaan, 

kerusuhan. Sedangkan soft news memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan 

unsur ketertarikan menusiawi seperti berita terkait pernikahan artis (Sumadiria, 

2006, pp. 65-66). 

   McQuail dalam bukunya mengungkapkan bahwa berita adalah sebuah 

laporan yang harusnya dapat diandalkan terkait dengan hal-hal yang terjadi di dunia 

(McQuail D. , 2011, p. 96). Berkaitan dengan hal tersebut Sumadiria 
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mengungkapkan dalam bukunya bahwa objektivitas merupakan nilai moral dan 

etika yang harus dimiliki oleh media terutama surat kabar dalam menjalankan 

perannya. Setiap berita yang dikeluarkan harus dapat dipercaya, menarik, dan 

faktual sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat (Sumadiria, 2006, 

p. 38). 

 Teori objektivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

objektivitas menurut Westerstahl. Teori objektivitas Westerstahl menjelaskan 

bahwa objektivitas dibagi menjadi dua dimensi besar. Dimensi pertama adalah 

faktualitas yang berkaitan dengan kualitas suatu berita. Dimensi yang kedua adalah 

imparsialitas berkaitan dengan apakah berita sudah menampilkan isu dari satu atau 

dua sisi terkait suatu peristiwa secara sistematis atau tidak (Eriyanto, 2015, p. 194). 

 Faktualitas memiliki dua aspek yaitu truth atau kebenaran dan relevance, 

dalam hal ini kebenaran atau truth bekaitan dengan kredibilitas dan reliabilitas suatu 

berita yakni sejauh mana berita tersebut sesuai dengan fakta. Aspek kebenaran atau 

truth dibagi lagi menjadi tiga subaspek yaitu faktual, akurasi dan lengkap. 

Sedangkan aspek relevance berkaitan dengan kualitas seleksi berita. Aspek 

relevance dibagi menjadi empat subaspek yaitu teori normatif, praktik jurnalistik, 

khalayak atau audiens, dunia nyata atau real world (Rahayu, 2006, p. 10). 

 Imparsialitas memiliki dua aspek yakni balance dan netralitas, dalam hal ini 

balance berkaitan dengan penghilngan sudut pandang penulis dalam suatu berita 

sedangkan netralitas berhubungan dengan bagaimana berita mempresentasikan 

fakta yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam bukunya Rahayu juga 

menjelaskan bahwa tidak mudah membedakan pengertian balance dan netralitas 
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maka dari itu dalam meneliti balance kita mencari denotasi sedangkan dalam 

meneliti netralitas kita mencari konotasi (Rahayu, 2006, p. 10-11). 

 Faktual yang merupakan aspek dari subdimensi kebenaran atau truth dapat 

dimengerti tingkat kefaktualan suatu berita. Kefaktualan suatu berita berkaitan 

dengan tingkat korespondensi antara berita dengan realitas yang terjadi (Rahayu, 

2006, p. 12). 

 Aspek berikutnya dari subdimensi truth adalah akurasi dimana akurasi 

dianggap sebagai aspek yang cukup penting karena pertama dapat menunjukkan 

bagaimana kualitas berita, kedua karena berkaitan dengan subjek berita yang 

dimana kepentingan dan reputasinya dipertaruhkan, yang ketiga karena berkaitan 

juga dengan kredibilitas surat kabar di mata pembacanya. Akurasi dapat diukur 

dengan dilakukannya cek dan ricek oleh penulis berita terkait suatu kejadian 

(Rahayu, 2006, p. 15). 

 Lengkap atau completeness merupakan aspek terakhir dari subdimensi truth 

dimana informasi terkait suatu kejadian yang tercantum dalam sebuah berita sudah 

lengkap agar berita dapat dianggap layak. Dalam hal ini completeness diukur 

dengan kelengkapan 5W+1H (Rahayu, 2006, p. 18). 

 Subdimensi berikutnya adalah relevansi dimana berpengaruh kepada isi dari 

media. Standar bagi relevansi tidak mudah untuk ditetapkan karena berkaitan 

dengan masalah yang dianggap penting. Terdapat empat acuan yag digunakan untu 

menentukan standar relevansi yaitu teori normatif, praktik jurnalistik, audiens, dan 

dunia nyata (Rahayu, 2006, p. 19-20). 

. Subdimensi berikutnya yang merupakan turunan dari dimensi imparsialitas 

yaitu balance atau berimbang yang biasa diartikan dengan keseimbangan dalam 
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pemberitaan. Dalam bukunya Rahayu menyebutkan bahwa berimbang 

berhubungan substansi dan seleksi berita (Rahayu, 2006, p. 22). 

 Subdimensi imparsialitas yang berikutnya adalah netralitas yang diartikan 

sebagai ketidakberpihakan dalam berita. Dalam bukunya Rahayu juga 

mengungkapkan bahwa netralitas lebih berkaitan dengan presentasi suatu berita. 

Netralitas juga dapat dilihat dari aspek pemilihan kata yang dapat menimbulkan 

sensasional. Sensasional juga dapat diartikan sebagai sifat yang suka menimbulkan 

sensasi (Rahayu, 2006, p. 24). 

 Dari dimensi faktualitas dan impasialitas dapat diturunkan lagi menjadi 

beberapa subdimensi, berikut ini adalah skema objektivitas menurut Westerstahl: 

Bagan 2.1 Skema Objektivitas Westerstahl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Eriyanto, 2015, p. 194) 

2.2.2 Media Massa 
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 Media merupakan salah unsur dari komunikasi massa, dimana media 

merupakan wadah proses komunikasi massa tersebut berlangsung. Oleh karena itu, 

media masa dapat diartikan sebagai sarana penyampaian komunikasi dan informasi, 

dimana penyebaran informasi dilakukan secara massal dan dapat diakses oleh 

masyarakat luas. Selain itu media massa juga dapat diartikan sebagai sebuah 

institusi yang menghubungkan seluruh unsur masyarakat antara satu dengan lainnya 

melalui produk media massa yang dihasilkannya (Tamburaka, 2013, p. 13). 

 Menurut Cangara media massa memiliki beberapa karakteristik, berikut ini 

adalah karakteristi media massa (Cangara, 2013, p. 134): 

a) Bersifat Melembaga. 

Dalam hal ini media dikelola oleh banyak orang yang terbagi 

dalam beberapa tugas, yakni dari pengumpulan, pengelolaan, 

sampai pada penyajian informasi. 

b) Bersifat satu arah. 

Dalam hal ini komunikasi kurang memungkinkan terjadi dua 

arah antara pembuat berita dan penerima berita. 

c) Meluas dan serempak. 

Tidak terbatas dengan waktu dan jarak, bergerak secara luas dan 

simultan dimana informasi yang dipublikasikan dapat diterima 

oleh masyarakat dalam waktu yang bersamaan. 

d) Memakai peralatan teknis. 

Dalam hal ini menggunakan televisi, radio, surat kabar dan 

semacamnya. 

e) Bersifat terbuka. 
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Pesan dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja tanpa 

mengenal usia, jenis kelamin, agama dan suku bangsa. 

 Bungin dalam bukunya menjelaskan bahwa media massa adalah sebuah 

intitusi yang berperan sebagai agent of change atau sebagai institusi pelopor 

perubahan, hal ini merupakan paradigma utama sebuah media massa. Berikut ini 

adalah peran media massa dalam menjalankan paradigmanya (Bungin, 2006, pp. 

85-86): 

a) Sebagai Institusi Pencerahan Masyarakat. 

Media massa menjalankan perannya sebagai media edukasi, 

membuat media menjadi media yang setiap saat mendidik 

masyarakat supaya cerdas, terbuka pikirannya dan menjadi 

masyarakat yang lebih maju. 

b) Sebagai Media Informasi. 

Media massa setiap saat menyampaikan informasi yang jujur 

dan benar kepada msyarakat. Hal ini akan membuat masyarakat 

akan menjadi lebih kaya dan terbuka dengan informasi.  

 

2.2.3 Surat Kabar 

 Menurut Gunadi dalam (Romli, 2016, p. 74), surat kabar adalah media 

komunikasi massa yang memuat berbagai jenis pemberitaan yang meliputi masalah 

ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan dimana 

fungsinya sebagai penyebar informasi pendidikan, menghibur, mengawasi, dan 

mengatur massa (Romli, 2016, p. 74). 
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 Berikut ini adalah karakteristik surat kabar menurut Romli (Romli, 2016, p. 

74): 

 

a) Publisitas. 

Memiliki arti dimana pesan dalam surat kabar disebarkan kepada publik. 

b) Periodesitas. 

Surat kabar memiliki ketaraturan waktu terbit. 

c) Universalitas. 

Surat kabar menyampaikan informasi yang beragam dan dapat diakses 

secara umum. 

d) Aktualitas. 

Surat kabar menyajikan berita yang baru saja terjadi atau sedang terjadi. 

e) Terdokumentasi. 

Surat kabar dapat disimpan sebagai arsip. 

f) Faktualitas. 

Segala informasi yang disampaikan dalam surat kabar selalu 

berdasarkan fakta. 

2.2.4 Komunikasi Massa 

 Menurut Meletzke dalam (Romli, 2016, p. 2), komunikasi massa diartikan 

sebagai bentuk komunikasi yang proses penyampaiannya dilakukan secara terbuka 

melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung dan satu arah terhadap 

publik yang tersebar. Dalam hal ini, istilah tersebar menunjukkan bahwa penerima 

pesan tidak berada disatu tempat akan tetapi tersebar di banyak tempat (Romli, 

2016, p. 2). 
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 Ciri dari komunikasi massa adalah komunikasi yang dalam penyampaian 

pesannya mennggunakan media massa. Selain itu Romli mengungkapkan ada 

beberapa ciri lain dari komunikasi massa, berikut ini adalah ciri dari komunikasi 

massa (Romli, 2016, pp. 4-6): 

 

a) Pesan bersifat umum. 

Komunikasi massa memiliki sifat terbuka, dimana pesan dalam 

komunikasi massa ditujukan kepada siapa saja dan tidak ditujukan untuk 

kelompok orang tertentu.   

b) Komunikannya anonim dan heterogen. 

Dalam komunikasi massa komunikator tidak mengenal komunikan 

(anonim), karena proses komunikasi melalui media dan tidak tatap muka 

secara langsung. Selain anonim komunikan komunikasi massa juga 

heterogen karena terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang 

dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, 

latar belakang budaya, agama dan tingkat ekonomi. 

c) Media massa menimbulkan keserempakan. 

Karena jumlah sasaran khalayak komunikan yang dicapainya relatif 

banyak dan tak terbatas, maka khalayak tersebut pun menerima pesan 

yang sama dalam waktu yang serempak. 

d) Komunikasi lebih mengutamakan isi daripada hubungan. 

Mulyana dalam Romli mengatakan bahwa dalam komunikasi terdapat 

dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi menunjukkan muatan 

dari komunikasi yakni mengenai apa yang dikatakan atau dilakukan, 
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sedangkan dimensi hubungan menunjukkan mengenai bagaimana cara 

mengatakannya. 

e) Komunikasi massa bersifat satu arah. 

Karena proses komunikasi yang menggunakan media massa maka 

proses komunikasinya hanya satu arah dan tidak dapat melakukan 

kontak secara langsung. 

f) Umpan balik terunda dan tidak langsung 

Salah satu faktor penting dalam proses komunikasi adalah umpan balik 

atau biasa disebut feedback. Akan tetapi dalam komunikasi massa 

feedback tidak bisa langsung diterima oleh pihak komunikator karena 

harus melalui tahapan-tahapan tertentu. 

Selain ciri dari komunikasi massa, dalam bukunya Romli juga membahas 

mengenai efek dari komunikasi massa, berikut ini adalah efek dari komunikasi 

massa (Romli, 2016, pp. 14-18): 

a) Efek Kognitif. 

Efek kognitif adalah efek yang timbul dalam diri penerima pesan yang 

sifatnya informatif bagi dirinya. Dalam efek kognitif ini dibahas 

bagaimana media massa membantu masyarakat dalam memahami dan 

mempelajari informasi yang diberikan. 

b) Efek Afektif. 

Efek afektif memiliki kadar yang lebih tinggi dari efek kognitif dimana 

penerima pesan tidak hanya menjadi tahu tentang sebuah informasi tapi 

juga dapat merasakannya.  

c) Efek Behavorial. 
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Efek behavorial adalah akibat yang timbul pada penerima pesan dalam 

bentuk perilaku dan tindakan. 

 Bungin dalam bukunya yang berjudul sosiologi komunikasi 

mengungkapkan bahwa komunikasi massa memiliki fungsi, berikut ini adalah 

fungsi dari komunikasi massa (Bungin, 2006, pp. 79-81): 

a) Fungsi Pengawasan. 

Media massa merupakan medium yang dapat digunakan sebagai 

pengawasan terhadap aktivitas masyarakat. Fungsi pengawasan 

ini dapat berupa pengawasan, kontrol sosial dan kegiatan 

persuasif.  Pengawasan dan kontrol sosial dilakukan untuk 

mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan 

fungsi persuasif merupakan upaya untuk memberikan reward 

dan punishment kepada masyarakat sesuai dengan apa yang 

dilakukan.  

b) Fungsi Social Learning. 

Fungsi utama dari komunikasi massa melalui media massa 

adalah memberikan pendidikan sosial kepada seluruh 

masyarakat. Media massa memiliki tugas untuk memberikan 

pencerahan kepada masyarakat tempat dimana komunikasi 

massa berlangsung.  

c) Fungsi Penyampaian Informasi. 

Dengan mengandalkan media massa komunikasi massa 

memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi kepada 

masyarakat luas.  
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d) Fungsi Transformasi Budaya. 

Fungsi transformasi budaya ini menjadi sangat penting dan 

berkaitan dengan fungsi lainnya terutama dengan fungsi social 

learning. 

e) Hiburan. 

Fungsi lain dari komunikasi massa adalah hiburan, seirama 

dengan fungsi lainnya komunikasi massa juga digunakan 

sebagai medium hiburan. 

2.2.5 Berita 

 Berita adalah sesuatu yang baru dan yang dipilih oleh wartawan untuk 

dimuat dalam surat kabar sehingga menarik minat pembacanya, hal ini 

dikemukakan oleh Willard C. Bleyer dalam (Romli, 2016, p. 35), sedangkan 

menurut Eric C. Hepwood mengungkapkan bahwa berita merupakan suatu laporan 

pertama dari sebuah kejadian yang penting dan bisa menarik perhatian umum 

(Romli, 2016, p. 35). 

 Berdasarkan sifatnya, berita terbagi menjadi dua yaitu berita terduga dan 

berita tak terduga. Berita diduga diartikan sebagai suatu kejadian yang sudah 

direncanakan dan sudah diketahui. Sendangkan berita tak terduga diartikan sebagai 

sebuah peristiwa yang sifatnya tidak direncanakan dan tidak diketahui (Sumadiria, 

2006, p. 66). Melalui penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa berita diduga 

merupakan berita yang membahas tentang peristiwa yang sudah diketahui akan 

terjadi, sedangkan berita tak terduga merupakan berita yang dibuat berdasarkan 

kejadian yang tidak diketahui atau tiba-tiba (Sumadiria, 2006, p. 66). 
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 Dalam bukunya juga Sumadiria membagi berita dalam tiga kelompok yaitu 

elementary, intermediate, advance. Berita langsung atau straight news, berita 

mendalam atau depth news reportdan berita menyeluruh atau comprehensive news 

report termasuk ke dalam berita elementary. Sedangkan berita berita interpretatif 

atau interpretative news report dan pelaporan karangan khas masuk ke dalam 

kelompok berita intermediate. Untuk jenis berita yang masuk ke dalam kelompok 

advance adalah pelaporan mendalam atau depth reporting, laporan investigasi dan 

penulisan tajuk rencana (Sumadiria, 2006, p.68-69). 
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2.3 Alur penelitian 

Bagan 2.2 Alur Penelitian 

 

 

 

Pemberitaan Kompas Terkait Sengketa Pasca Pilpres 2019 

Objektivitas Westerstahl 

Tabel Operasionalisasi 

Dimensi Faktualitas Dimensi Imparsialitas Objektivitas pemberitaan Kompas 

Coder 
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