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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

 Sub bab ini akan menjelaskan beberapa penelitian yang berhubungan 

dengan penelitian media cetak yang terkait dengan objektifitas berita. Sejumlah 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut. 

 Penelitian mengenai objektivitas pemberitaan di media massa telah banyak 

dilakukan, salah satunya dilakukan oleh Shelly Novea Sary, mahasiswa Fakultas 

Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 

2016 dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Isi Objektivitas Pemberitaan 

Hukuman Mati Terpidana Narkotika Tahap I Dan II Pada Program Metro News di 

Metro TV”. Penelitian ini menggunakan analisis isi kuantitatif dengan metode 

deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat objektivitas pemberitaan 

hukuman mati terpidana narkotika tahap satu dan dua pada program Metro News 

di Metro TV. Hal – hal yang dikaji antara lain objektivitas berita Metro News 

ditinjau dari penggunaan dimensi objektivitas Westerstahl. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Metro News dalam penyajian 

beritanya terkait hukuman mati terpidana narkotika tahap 1 dan tahap 2 dinilai 

sudah objektif karena  dari sembilan indikator yang diteliti, menunjukkan bahwa 
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hanya satu indikator yang tidak memenuhi syarat objektivitas yaitu pada indikator 

keseimbangan berita (equal access), sedangkan delapan indikator lainnya 

memenuhi syarat objektivitas sebuah berita. 

Penelitian mengenai objektivitas media lainya juga dilakukan oleh 

mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang bernama Desi Permatasari 

pada tahun 2014 dalam skripsinya yang berjudul “Objektivitas Pemberitaan 

Terkait Jokowi Dalam Tabloid Obor Rakyat”. Penelitian ini menggunakan analisis 

isi kualitatif deskriptif dengan metode analisis wacana yang bertujuan untuk 

mengetahui tingkat objektivitas pemberitaan terkait Jokowi dalam tabloid Obor 

Rakyat. Hal – hal yang dikaji dalam penelitian ini antara lain objektivitas.  

 Dari hasil penelitian bahwa Obor Rakyat tidak objektif karena hanya 

memenuhi dua dari sembilan indikator objektivitas. Indikator yang tidak dipenuhi 

Obor Rakyat yaitu 33,3% pencantuman waktu terjadi peristiwa, 66,7 % atribusi, 

53,3% factual, 100% keberimbangan dalam penyajian narasumber secara 

bersamaan, 100% keberimbangan dalam ukuran fisik kolom, 100% pencampuran 

fakta dan opini, dan 100% dramatisasi berita. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terutama 

terletak pada objek penelitian. Jika Shelly menggunakan program acara di televisi 

dan Desi menggunakan tabloid sebagai objek penelitian, maka peneliti memilih 

surat kabar sebagai objeknya. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 PENELITIAN 1 PENELITIAN II PENELITIAN 

PENELITI 

Nama Peneliti Desi Permatasari Shelly Novea Sary Arga Raka 

Peterson 

Tahun Penelitian 2014 2016 2016 

Asal 

Penelitian/lembaga 

Universitas 

Multimedia 

Nusantara 

Universitas Islam 

Negri Sultan 

Syarif Kasim Riau 

Universitas 

Multimedia 

Nusantara 

Judul Penelitan Objektivitas 

Pemberitaan 

Terkait Jokowi 

Dalam Tabloid 

Obor Rakyat 

Analisis Isi 

Objektivitas 

Pemberitaan 

Hukuman Mati 

Terpidana 

Narkotika Tahap I 

Dan II Pada 

Program Metro 

News di Metro TV 

Objektivitas 

Pemberitaan 

Terkait LGBT 

Dalam Surat 

Kabar Harian 

Republika 

Permasalahan 

Penelitian 

Bagaimana tingkat 

objektivitas 

pemberitaan terkait 

Jokowi dalam 

tabloid Obor 

Rakyat 

Bagaimana tingkat 

objektivitas 

pemberitaan 

hukuman mati 

terpidana 

narkotika tahap 1 

dan 2 pada 

program Metro 

News di Metro TV 

Seberapa besar 

tingkat 

objektivitas surat 

kabar harian 

Republika dalam 

memberitakan 

mengenai lesbian, 

gay, biseksual, 

dan transgender 

(LGBT) 
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Tujuan Peneltian Untuk mengetahui 

objektivitas 

pemberitaan terkait 

Jokowi dalam 

tabloid Obor 

Rakyat 

Untuk mengetahui 

objektivitas 

pemberitaan 

hukuman mati 

terpidana 

narkotika tahap 1 

dan 2 pada 

program Metro 

News di Metro TV 

Untuk mengukur 

seberapa besar 

tingkat 

objektivitas surat 

kabar harian 

Republika dalam 

memberitakan 

mengenai lesbian, 

gay, biseksual, 

dan transgender 

(LGBT) 

 

Teori yang 

digunakan 

Konsep 

Objektivitas 

McQuail 

Konsep 

Objektivitas  

Westerstahl 

 

-Teori Tanggung 

Jawab Sosial 

-Teori Media 

Massa 

-Teori Media 

Cetak 

-Konsep LGBT 

-Konsep 

Objektivitas 

Westerstahl 

Metode Penelitian Analisis Isi 

Kuantitatif 

Analisis Isi 

Kuantitatif 

Analisis Isi 

Kuantitatif 

Instrumen 

Penelitian 

Operasionalisasi 

Variabel Konsep 

Imparsialitas 

McQuail 

Operasionalisasi 

Variabel Konsep 

Faktualitas dan 

Imparsialitas 

Westerstahl 

Operasionalisasi 

Variabel 

Objektivitas J. 

Westerstahl 

Unit Analisis Objek penelitian 

yang dikaji berupa 

artikel berita dari 

tabloid, yakni 

Objek penelitian 

yang dikaji berupa 

tayangan Metro 

News periode 

Januari – Mei 

Objek penelitian 

yang dikaji 

berupa artikel 

berita terkait 

LGBT dalam 

surat kabar harian 
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tabloid Obor 

Rakyat. 

2015 di Metro TV Republika periode 

Januari 2016 – 

Februari 2016 

Hasil Penelitian Tabloid Obor 

Rakyat belum 

memenuhi 

keseluruhan prinsip 

objektivitas. Obor 

Rakyat juga 

cenderung 

menjadikan konflik 

berbau SARA 

sebagai suatu 

komoditas untuk 

meningkatkan 

oplah tabloid 

tersebut 

Metro News 

dalam penyajian 

beritanya terkait 

hukuman mati 

terpidana 

narkotika tahap 1 

dan tahap 2 dinilai 

sudah objektif 

karena  dari 9 

indikator 

yang diteliti, 

hanya satu 

indikator yang 

tidak memenuhi 

syarat objektivitas 

yaitu pada 

indikator 

keseimbangan 

berita (equal 

access), sedangkan 

8 indikator 

lainnya memenuhi 

syarat objektivitas 

sebuah berita. 
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2.2 Kerangka Teori 

 

2.2.1  Media Massa 

Media massa sebagai jembatan utama dalam komunikasi massa 

dirancang dengan kemampuan untuk menjangkau banyak orang. Lembaga 

media massa dengan para jurnalis, presenter, produser, dan entertainer 

yang bekerja di media berperan sebagai komunikator dalam 

menyampaikan pesan-pesan komunikasi massa tersebut. Dengan 

kemampuan yang dimiliki media itu, pesan dapat diterima sebanyak 

mungkin orang secara efektif dalam waktu yang serempak.  

Dalam Konteks Jurnalistik, Yunus (2010, h. 27) memaparkan 

bahwa media massa dibedakan menjadi tiga jenis yakni : 

 

a. Media Cetak yang terdiri atas surat kabar harian, surat kabar 

mingguan, majalah, bulletin atau jurnal, dan sebagainya. 

b. Media Elektronik, yakni terdiri atas radio dan televisi. 

c. Media online, yaitu media internet, seperti website, blog, dan 

lain sebagainya. 

 

Dalam penelitian ini media yang diteliti hanya terbatas pada media 

cetak saja. Dengan menggunakan media cetak saja peneliti menilai dapat 

mempersempit objek penelitian demi mendapatkan data yang valid. 

Objektivitas pemberitaan..., Arga Raka Peterson, FIKOM UMN, 2016



Secara umum media massa memiliki lima fungsi utama 

sebagaimana dinyatakan oleh Bungin (2008, h. 79). Media massa memiliki 

fungsi pengawasan (surveillance), social learning, penyampaian 

informasi, transformasi budaya, dan menghibur. Sebagai pengawas, media 

massa berperan dalam mengawasi aktivitas masyarakat dan khususnya 

pemerintah dalam kehidupan sosial sehari-hari. Media juga berperan 

dalam memberikan konten informasi yang mendidik atau menambah 

pengetahuan masyarakat. Meski memang media utamanya berfungsi 

sebagai penyampai informasi kepada khalayak, namun media juga 

berfungsi dalam membawa perubahan budaya ke arah yang lebih baik. 

Dan tidak ketinggalan, media juga memiliki fungsi untuk menghibur. 

 

 2.2.2 Teori Tanggung Jawab Sosial 

Sieber, Peterson, dan Schram pada 1956 menciptakan empat teori 

normatif dalam praktik media yakni teori otoriter, teori liberal, teori 

tanggung jawab sosial, dan teori totaliter-soviet. Dan dalam penelitian ini 

memfoukuskan pada teori tanggung jawab sosial. Teori tanggung jawab 

sosial adalah teori tentang pers berisikan harapan masyarakat terhadap 

peran pers yang dilakukan seharusnya (Severin & Tankard. 2011,  h. 379). 

Menurut Siebert, Peterson, dan Schram dalam Severin & Tankard 

(2011, h 379) dalam teori tanggung jawab sosial, tak lain juga media 

dikontrol oleh pendapat masyarakat, tindakan konsumen, dan kode etik 

professional. Meskipun media memiliki kebebasan pers, dengan 
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menerapkan teori ini dimaksudkan agar media tidak memberikan 

pemberitaan yang kabur dan dapat menyesatkan masyarakat ataupun 

memberikan penilaian yang negatif terhadap sesuatu hal. 

Kebebasan pers juga perlu dalam menjalankan fungsi kontrol dan 

informasi, tetapi kebebasan pers juga harus diimbangi dengan dasar – 

dasar etika media yang benar  agar tidak disalahgunakan oleh pemilik 

media. Karena media memiliki kekuatan yang besar, maka kode etik 

dibutuhkan untuk mengatur bagaimana setiap orang yang bekerja dibawah 

media massa. Sebagai persatuan pekerja yang profesional, wartawan 

sendiri menentukan kode etik yang harus dimiliki setiap wartawannya 

yang disebut Kode Etik Jurnalistik. 

Dalam kode etik jurnalistik yang dianut Persatuan Wartawan 

Independen (PWI) pasal tiga menyebutkan bahwa, “Pers nasional 

mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan 

kontrol sosial”. Fungsi kontrol sosial ini yang kemudian menjadi pondasi 

bahwa pers memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat. 

Tanggung jawab sosial yang harus dilakukan media massa dapat 

dilakukan dengan menjalankan fungsi-fungsinya sesuai aturan yang 

berlaku. Menurut McQuail (2011,  h. 55) mengatakan bahwa media lebih 

dari sekedar memberikan sarana untuk opini, informasi, dan semacamnya 

bagi masyarakat tetapi juga menggambarkan apa yang menjadi realitas 

bagi masyarakat dan bagaimana kebebasan media dan klaim masyarakat 
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dapat dijalankan dan didamaikan, dan semua itu bergantung pada 

karakteristik yang terstandarisasi dari format dan genre perilaku dimana 

mereka dimaksudkan untuk menggambarkan realitas sosial. 

Kemudian dalam McQuail  (1987, h. 117) juga mengemukakan 

prinsip utama dalam teori tanggung jawab sosial : 

1. Media seyogyanya menerima dan memenuhi kewajiban 

tertentu kepada masyarakat. 

2. Kewajiban tersebut terutama dipenuhi dengan menetapkan 

standar yang tinggi atau profesionali tentang informasi, 

kebenaran, ketepatan, objektivitas, dan keseimbangan. 

3. Dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut, 

media seyogyanya dapat mengatur diri sendiri di dalam 

kerangka hukum dan lembaga yang ada. 

4. Media seyogyanya menghindari segala sesuatu yang 

mungkin menimbulkan kejahatan, kerusakan, atau 

ketertiban umum, atau penghinaan terhadap minoritas etnik 

suatu agama. 

5. Media secara keseluruhan hendaknya bersifat pluralis dan 

mencerminkan kebhinekaan masyarakatnya, dengan 

memberikan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan 

berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab. 

6. Masyarakat dan publik, berdasarkan prinsip yang disebut 

pertama memiliki hak untuk mengharapkan standar prestasi 
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yang tinggi dan intervensi dapat dibenarkan untuk 

mengamankan kepentingan umum. 

7. Wartawan dan media professional seyogyanya 

bertanggungjawab terhadap masyarakat dan juga kepada 

majikan juga pasar. 

 

McQuail (1987, h. 125) menyatakan secara teoritis siaran pers 

tidaklah bebas, namun terdapat aturan sebagai pelindung independensi dan 

profesionalisme pers. Kebebasan pers juga digunakan untuk memberikan 

manfaat bagi masyarakat, dan juga membebaskan media dari kepentingan 

pemiliknya. 

  Dalam penyajian beritanya media massa juga harus objektif, 

akurat, berimbang, dan tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat. 

Menurut Peterson dalam Nurudin (2008, h. 74) “kebebasan pers harus 

disertai kewajiban untuk bertanggungjawab kepada masyarakat guna 

melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa 

dalam masyarakat modern selama ini”. 

  Dengan demikian, dalam praktik jurnalistiknya pers Indonesia 

harus mengacu pada teori tanggung jawab sosial, dan juga harus objektif 

dalam menyiarkan beritanya. Kebebasan pers akan lebih bermakna, jika 

disertai dengan tanggungjawab, Apapun yang disampaikan pers harus 

dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya (Ardianto dkk, 2007, h. 203). 
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2.2.3  Objektivitas Berita 

 Menurut Charnley dan Neal dalam Sumadiria (2006, h. 65) berita 

adalah laporan terstruktur mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, 

menarik dan juga penting bagi sebagian besar khalayak pembaca, melalui 

media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online 

internet. 

Seorang wartawan dalam praktik jurnalistiknya wajib 

memproduksi berita yang berisi informasi berkualitas. Syarat utama yang 

perlu dipenuhi media ataupun wartawan yakni menerapkan prinsip 

objektivitas dalam berbagai tahapan praktik jurnalistik. Tahapan tersebut 

meliputi tahap pengumpulan, pengolahan, sampai penyebaran informasi. 

 Objektivitas merupakan sebuah gagasan sederhana yang menuntut 

bahwa berita haruslah laporan yang dapat diandalkan dan jujur mengenai 

apa yang sebenarnya terjadi di dunia (McQuail, 2011, h. 96). Dengan ini 

memperjelas bahwa berita baik media tradisional maupun media baru 

harus dapat dipercaya dan menarik perhatian pembaca, tanpa mengaburkan 

berita yang seharusnya disampaikan.  

 Seorang peneliti asal Swedia J. Westerstahl mengemukakan sebuah 

rumusan utama konsep objektivitas untuk mengukur tingkat keseimbangan 

dan netralitas suatu pemberitaan,. Westerstahl mengemukakan sebuah 

rumusan utama konsep objektivitas menjadi dua, yakni aspek kognitif 

(kualitas informasi/ faktualitas) dan aspek evaluatif (imparsialitas). Konsep 
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Westerstahl terkait objektivitas berita dipaparkan lebih lanjut pada skema 

berikut ini. 

 

Skema 2.1 Objektivitas Berita Westertahl yang telah  

dirinci lebih lanjut oleh Denis McQuail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Siahaan, 2001, h. 69) 
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Dimensi pertama dari objektivitas menurut Westerstahl adalah 

faktualitas. Faktualitas berkaitan erat dengan objektivitas seorang 

wartawan, bahwa berita memberitahukan masyarakat mengenai dunia 

nyata yang sebenarnya(McQuail, 2011, h. 96). Faktualitas kemudian 

diturunkan kedalam dua subdimensi, yaitu kebenaran dan relevansi. 

Dalam subdimensi kebenaran, seorang wartawan harus membuat 

berita sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, tanpa ada maksud untuk 

mengaburkan beritanya. Untuk meneliti subdimensi kebenaran, ada 

beberapa aspek yang dapat diteliti yaitu, faktual, akurasi, dan lengkap. 

Faktual berarti menyajikan berita dengan menampilkan fakta yang 

sebenarnya terjadi di lapangan. Lalu akurasi, dapat secara sederhana 

diartikan ketepatan data dan informasi yang dilakukan wartawan secara 

cermat (Ardianto, 2007: 208). Akurasi juga merupakan kesesuaian fakta 

dengan peristiwa yang sebenarnya. Lengkap jika berita diberikan 

keseluruhannya, baik fakta maupun peristiwa. 

 Subdimensi kedua dari faktualitas adalah relevansi. Nordenstreng 

dalam McQuail (2012, h. 223) menjelaskan relevansi adalah suatu proses 

seleksi berita akan apa yang penting bagi penerima yang dituju maupun 

masyarakat dan dilaksanakan menurut prinsip yang jelas dan berhubungan. 

Suatu informasi dianggap relevan apabila hal tersebut berguna dan sesuai 

bagi kebutuhan khalayak. Dalam subdimensi relevansi ada beberapa 

gagasan dan kriteria yang bersaing mengenai apa yang dianggap relevan, 

yang pertama adalah sumber kriteria adalah apa yang dikatakan teori maka 
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seperti itulah berita seharusnya; kedua adalah apa yang diputuskan jurnlis 

professional sebagai hal yang paling relevan; dan yang ketiga dalah apa 

yang dianggap khalayak sebagai sesuatu yang menarik dan berguna 

(McQuail, 2011, h. 97). Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada 

gagasan yang ketiga yang tidak lain adalah nilai berita. 

Dimensi lainnya dari objektivitas yakni imparsialitas. Imparsialitas 

berkaitan dengan sikap netralitas dan keobjektifan wartawan. Dengan 

menggunaakan sumber yang merepresentasikan pandangan setiap obyek 

pemberitaan dengan pembagian porsi yang sepadan (cover both sides) 

dapat membantu tingkat netralitas berita. Seorang wartawan perlu melihat 

suatu peristiwa dengan berbagai sudut pandang guna menghasilkan berita 

yang tidak berpihak. Selain itu, seorang wartawan juga dituntut untuk tidak 

berpihak khususnya saat ada dua atau lebih pandangan yang berbeda 

mengenai suatu fenomena yang ada (MCQuail, 1992, h. 201). 

Dimensi imparsialitas terbagi atas dua subdimensi yakni berimbang 

dan netral. Subdimensi pertama yaitu keseimbangan. Menurut McQuail 

(1992, h. 201), keseimbangan merujuk pada pemilihan (seleksi) atau 

penghilangan fakta yang cenderung berat sebelah dalam menggambarkan 

nilai atau pandangan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. 

Dalam subdimensi  keberimbangan, aspek yang dapat diteliti 

kemudian diturunkan menjadi dua kriteria yaitu  proporsional dan dua sisi. 

Proporsional berarti memberikan penilaian yang berimbang bagi setiap 

aktor yang diberitakan, baik penilaian positif maupun negatif.  Sedangkan 
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dua sisi (cover both sides) adalah pemberian porsi pemberitaan yang sama 

dan proporsional bagi setiap aktor yang terlibat dalam suatu peristiwa yang 

hendak diberitakan.  

Subdimensi imparsialitas berikutnya adalah netralitas, McQuail 

(2011 h. 98)  mengatakan bahwa netralitas merupakan penyajian berita 

dengan tidak menggabungkan antara fakta dengan opini, dan menghindari 

penilaian atau bahasa dan gambar yang emosional.  Dengan bersikap 

netral, seorang wartawan dapat  menyajikan suatu berita seutuhnya tanpa 

memberikan opini yang memungkinkan terjadinya keberpihakan. Terkait 

penyajian berita yang netral, ada dua kriteria yang harus dipenuhi yaitu 

non-evaluative dan non-sensational. 

 

2.2.4  Media Cetak 

Media cetak adalah media massa pertama yang hidup dan 

berkembang di masyarakat global selama lebih dari dari ribuan tahun. 

Dalam perjalanannya media cetak berperan penting dalam fungsinya 

sebagai pengawasan dan juga sebagai sumber informasi. 

Dalam perspektif jurnalistik, setiap informasi yang disajikan 

kepada khalayak, bukan saja harus benar, jelas dan akurat, melainkan juga 

harus menarik, membangkitkan minat dan selera baca. Menurut Sumadiria 

(2006, h. 4) jurnalistik media cetak dipengaruhi oleh dua faktor, yakni 

faktor verbal dan visual. Verbal, sangat menekankan pada kemampuan kita 

memilih dan menyusun kata dalam rangkaian kalimat dan paragraf yang 
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efektif dan komunikatif. Sedangkan visual, menunjuk pada kemampuan 

kita dalam menata, menempatkan, mendesain tata letak atau hal – hal yang 

menyangkut segi perwajahan. 

Dalam lingkupnya surat kabar dibagi kedalam beberapa tipe yakni, 

surat kabar harian nasional, harian kota besar metropolitan, harian 

pinggiran kota dan kota kecil, mingguan dan semi – mingguan, pers etnis, 

pers alternatif dan berlawanan, dan surat kabar bagi para pengguna 

kendaraan (J. Baran, 2012, h. 142). 

 

2.2.5 Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender 

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Indonesia tumbuh 

dari latar belakang budaya dan sejarah yang panjang dan rumit. 

Keberadaannya telah ditulis dalam sejarah sebagai bagian dari budaya dan 

tradisi Indonesia. Suara.com mengutip dari Wisnu Adihartono pengamat 

sosial mengatakan menurut antropolog Amerika, Tom Boellstorff, 

Indonesia telah menyadari isu homoseksualitas selama setidaknya 1.000 

tahun. Pada saat itu, homoseksualitas Indonesia dikategorikan berdasarkan 

pada konsep etnisitas dan lokalitas, seperti komunitas Bissu di Sulawesi 

Selatan yang dianggap sebagai seorang hermaphrodite dan sebagai orang 

suci, karena kekuasaannya untuk berdialog dengan dewi (Hidayatullah, 

2016,para 4).  
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Menurut survei yang dilakukan oleh Tempo, Indonesia adalah 

negara yang paling rendah tingkat toleransinya terhadap kaum 

homoseksual. Dari beberapa populasi orang yang di survei di Indonesia 

dengan total persentase 100 persen, 93 persen mengatakan Gay tidak boleh 

didukung, sementara tujuh persen lainnya mendukung (Suara.com, 2016). 

Sementara itu toleransi terhadap LGBT telah menjadi legal di 13 negara di 

dunia, termasuk diantaranya Amerika Serikat, Perancis, Meksiko, Afrika 

selatan, dan Argentina. 

Laporan LGBT Nasional Indonesia dikutip dalam Suara.com 

(2016)  mengatakan bahwa hukum di Indonesia tidak melindungi orang – 

orang transgender dari diskriminasi atau pelecehan, dan juga mereka yang 

melakukan operasi transgender tidak akan  mendapatkan dokumen hukum 

baru setelah mereka melakukan perubahan gender. Seringkali orang 

transgender yang tidak menyembunyikan identitas gender mereka akan 

kesulitan dalam mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan sah mereka 

dan kemudian menjalani pekerjaan yang illegal. 

Suara.com (2016), mengutip dari Gayle & Hill (2001) dari aspek 

kesehatan, kaum homoseksual sering dituduh menambah banyak 

penyebaran HIV/ AIDS. Diketahui  penyakit tersebut lebih banyak 

menyerang laki – laki homoseksual. Akan tetapi, data terbaru menunjukan 

bahwa negara – negara berkembang, penularan secara heteroseksual lebih 

banyak terjadi. Penelitian menunjukan bahwa heteroseksual dan IDU 
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merupakan penyebab utama penularan HIV/ AIDS di Asia Tenggara, 

termasuk Indonesia.  

Selain dari dampak negatifnya sendiri, LGBT juga didiskriminasi 

pemberitaanya oleh media massa karena masih dianggap sesuatu hal yang 

menyimpang dari masyarakat pada umumnya. Hal ini juga membuat 

media mengurangi tinggat keobjektivitasannya dalam pemberitaan LGBT, 

karena dalam hal ini media dituntut untuk mengedepankan teori tanggung 

jawab sosial yang menjadikan khalayak umum sebagai konsumennya 

sehingga membuat pemberitaan yang timpang, dan dalam hal ini terhadap 

kaum LGBT. 

Jurnal Perempuan mengutip dari Luviana yamg merupakan 

anggota Aliansi Jurnalis Independen mengatakan bahwa pemetaan media 

adalah persoalan konten, buruh media (apakah jurnalis bebas menuliskan 

LGBT), kepemilikan media, dan regulasi. Isu LGBT sekarang ini, 

dipandang oleh media menarik karena menyalahi norma-norma yang ada 

di masyarakat seperti agama, moralitas, dan lain-lain (Poerba, 2015, para 

4). 
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2.3  Kerangka Pemikiran  

 Sesuai dengan teori tanggung jawab sosial, dalam memberitakan suatu 

kasus, media massa haruslah melakukan pemberitaan yang layak dan berkualitas 

sekaligus informatif bagi publik. Objektivitas dibutuhkan untuk melaksanakan hal 

tersebut. 

 Hal ini pula yang harus dilakukan dalam melakukan pemberitaan 

mengenai kasus LGBT di Indonesia. Menjaga objektivitas merupakan salah satu 

tugas yang harus dilakukan oleh pers. Itulah sebabnya, dalam memberitakan 

informasi kepada publik, media massa tidak boleh mengesampingkan 

objektivitasnya. Dalam menyajikan hal ini, unsur objektivitas seperti faktualitas, 

dan keberimbangan berita harus diutamakan dan menjadi unsur utama dalam 

memberitakan berita. 

 Oleh karena itu, objektivitas pemberitaan LGBT di surat kabar Republika 

dapat diketahui dengan menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Dengan 

menggunakan metode ini, penelitian akan berjalan secara sistematik, objektif, dan 

kuantitatif sehingga hasil yang akan didapat menjadi tepat dan akurat. 
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       Skema 2.2 Kerangka Pemikiran  
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