
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



9 
 

BAB II 

KERANGKA TEORI 
 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti telah melihat dua penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

penelitian peneliti. Penelitian terdahulu pertama berjudul Objektivitas Pemberitaan 

Terkait Jokowi dalam Tabloid Obor Rakyat, penelitian tersebut di tulis oleh Desi 

Permatasari, mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Multimedia 

Nusantara.  

Sedangkan penelitian terdahulu kedua berjudul Objektivitas Media Online 

Republika.co.id dalam Pemberitaan Kasus Penolakan Ahok Sebagai Gubernur DKI 

Jakarta (Studi Analisis Deskriptif Kuantitatif Mengenai Objektivitas Pemberitaan 

Media Republika.co.id dalam Kasus Penolakan Ahok Sebagai Gubernur Edisi 

Bulan September 2014 – Desember 2014), penelitian tersebut di tulis oleh Hadrus 

Salam, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Bandung.  

Dua penelitian terdahulu diatas dapat dijadikan acuan pada penelitian karena 

sama-sama membahas tentang isu politik. Hanya saja perbedaannya dari subjek 

penelitian dan topik penelitian. Desi Permatasari membahas tentang pemberitaan 

terkait Jokowi pada Tabloid Obor Rakyat sementara Hadrus Salam membahas 

tentang pemberitaan kasus penolakan Ahok sebagai Gubernur pada 

Republika.co.id.  
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Berikut matriks penelitian terdahulu antara penelitian peneliti dengan dua 

penelitian sebelumnya.  

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu 

 

Item Desi Permatasari Hadrus Salam Peneliti 

Judul Objektivitas 

Pemberitaan 

Terkait Jokowi 

dalam Tabloid 

Obor Rakyat 

Objektivitas Media 

Online 

Republika.co.id 

dalam Pemberitaan 

Kasus Penolakan 

Ahok Sebagai 

Gubernur DKI 

Jakarta (Studi 

Analisis Deskriptif 

Kuantitatif 

Mengenai 

Objektivitas 

Pemberitaan Media 

Republika.co.id 

dalam Kasus 

Penolakan Ahok 

Sebagai Gubernur 

Edisi Bulan 

September 2014 – 

Desember 2014) 

Objektivitas 

Pemberitaan Portal 

Berita 

tribunnews.com 

terkait Pencalonan 

Joko Widodo pada 

Pemilihan Presiden 

2019 

Tujuan 

Penelitian 

Untuk mengetahui 

tingkat objektivitas 

pemberitaan terkait 

Jokowi dalam 

tabloid Obor 

Rakyats 

Untuk mengetahui 

aspek kebenaran, 

relevansi, 

keseimbangan dan 

netralitas berita 

penolakan Ahok 

sebagai Gubernur 

DKI Jakarta pada 

media 

Republika.co.id 

Untuk mengetahui 

tingkat objektivitas 

pemberitaan portal 

berita 

Tribunnews.com 

terkait Pencalonan 

Joko Widodo pada 

pemilihan presiden 

2019 

Metode 

Penelitian 

Metode analisis isi 

kuantitatif 

Metode analisis isi 

kuantitatif 

Metode analisis isi 

kuantitatif 

Teori Teori objektivitas J. 

Westerstahl 

Teori objektivitas J. 

Westerstahl 

Teori objektivitas J. 

Westerstahl 

Subjek 

Penelitian 

Objektivitas 

Tabloid Obor 

Rakyat 

Objektivitas Portal 

Berita 

Republika.co.id 

Objektivitas Portal 

Berita 

Tribunnews.com 
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Metode 

Penarikan 

Sampel 

Total Sampling Total Sampling Total Sampling 

Hasil 

Penelitian 

Artikel berita Obor 

Rakyat hanya 

mampu memenuhi 

dua indikator yaitu 

tidak adanya 

pencantuman waktu 

persentase 33,3%, 

tidak adanya 

sumber berita 

persentase 66,7%, 

tidak ada fakta 

sosiologis, 

psikologis dan 

kombinasi 

persentase 53,3%. 

Sedangkan untuk 

penyajian 

narasumbe, ukuran 

fisik kolom, 

pencampuran fakta 

dan opini serta 

dramatisasi 

persentase 100% 

Unsur objektivitas 

Republika.co.id, 

berita didominasi 

fakta sebesar 

46,51%, berita 

didominasi 

pencantuman 

sumber sebesar 

90%, kelengkapan 

rumus 5W+1H 

sebesar 80%, berita 

yang relevan 

sebesar 80%, aspek 

kesinambungan 

hanya 30%, dua sisi 

hanya 10%, aspek 

netralitas berita 

yang dievaluasi 

hanya 10%, aspek 

non-sensasional 

sebesar 60%, sub 

kategori 

proposional hanya 

30% 

Berita di 

Tribunnews.com 

hanya memenuhi 

dua indikator 100% 

yaitu aspek 

relevansi dan aspek 

kesesuaian judul 

dan isi. Sedangkan 

didominasi fakta 

campuran sebesar 

89,8%, 

pencantuman waktu 

dan pencantuman 

sumber 98%, 

penyajian berita 

dari dua sisi hanya 

18,4%, 

pencampuran fakta 

dan opini hanya 

4%, dan aspek 

dramatisasi hanya 

sebesar 14,3%. 

 

 

 

2.2 Teori Tanggung Jawab Sosial 

Teori tanggung jawab sosial lahir karena adanya protes atas kebebasan mutlak 

dari teori libertarian. Masalah spesifik yang muncul dari aktivitas media seperti 

kekerasan, pornografi dan keresahan masyarakat menyebabkan adanya 

kemerosotan moral masyarakat. Teori ini dibuat oleh Komisi Kebebasan Pers 

(Komisi Hutchins) bersama dengan para praktisi jurnalistik tentang kode etik media 

(Baran & Davis, 2010, p. 114-115).  
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 Gagasan tanggung jawab sosial tersebut menjadikan pers yang bertanggung 

jawab harus memberikan laporan yang jujur sesuai dengan peristiwa yang terjadi, 

bertindak sebagai forum pertukaran komentar maupun kritik juga menjadi 

pembawa pendapat publik. Selain itu, pers harus memberikan gambaran yang 

mewakili pemahaman suatu kelompok yang membentuk masyarakat dan 

menjelaskan tujuan dan nilai masyarakat (McQuail, 2012, p. 188). 

 Teori ini menantang para praktisi media dan para pekerja media untuk 

mengembangkan cara baru dalam melayani masyarakat. Hal tersebut juga 

mendorong praktisi media agar mengganggap diri mereka sebagai barisan paling 

depan untuk memperjuangkan demokrasi dunia (Baran & Davis, 2010, p. 146). 

Siebert, Peterson dan Schramm menjelaskan dasar pemikiran teori tanggung 

jawab sosial adalah adanya kebebasan pers serta tanggung jawab kepada 

masyarakat. Kebebasan ini bukan berarti bebas tanpa aturan, melainkan bebas yang 

dibatasi oleh moral dan etika. Media massa harus bertanggung jawab kepada 

masyarakat dan patuh terhadap standar hukum tertentu. Dengan demikian, media 

dikontrol juga oleh pendapat, tindakan masyarakat dan etika profesi media (dikutip 

dalam Severin & Tankard, 2011, p. 377-379). 

 Komisi Hutchins juga melihat adanya masalah dalam media yang 

berhubungan dengan pendidikan reporter dan editor. Karena mereka terlihat seperti 

kurang dalam mempersiapkan segala hal sebelum melaksanakan tugas. Reporter 

dan editor tersebut sering kali menyajikan berita tidak faktual atau memiliki 

kesalahan yang menimbulkan keraguan atas keakuratan berita. Hal tersebut 
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berakibat pada menurunnya kredibilitas media di mata masyarakat (Severin & 

Tankard, 2011, P. 379).  

 Dalam menjaga kredibilitasnya, seharusnya media mengikuti prinsip-

prinsip teori tanggung jawab sosial seperti yang dijabarkan McQuail (2012), antara 

lain :  

1. Media harus menerima dan memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada 

masyarakat. 

2. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat dipenuhi dengan menetapkan standar 

profesi yang tinggi seperti penemuhan informasi, kebenaran, ketepatan, 

objektivitas dan keseimbangan. 

3. Dalam menerima dan menjalankan kewajiban tersebut, media harus dapat 

mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum serta lembaga yang ada. 

4. Media harus menghindari apapun yang dapat menimbulkan kejahatan, 

kekerasan atau kerusuhan sosial maupun menghina kaum minoritas. 

5. Media secara keseluruhan harus menjadi pluralis dan mencerminkan 

keragaman masyarakat, memberikan kesempatan untuk mengungkapkan 

suatu hal dari berbagai macam sudut pandang dan hak untuk menjawab. 

6. Masyarakat memiliki hak untuk mengharapkan standar pelayanan yang 

tinggi kepada media dan intervensi dibenarkan untuk mengamankan 

kepentingan umum. 

7. Wartawan dan media harus dapat bertanggung jawab kepada publik 

sebagaimana terhadap pemilik media dan pasar.  
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori tanggung jawab sosial memiliki 

asumsi utama yaitu kebebasan pers tersebut memiliki tanggung jawab dari media 

kepada khalayak dalam menjalankan prinsip-prinsip dasar dan fungsinya sebagai 

media. Media tersebut dituntut bertanggung jawab kepada masyarakat, 

memberitakan berita secara jujur, berimbang, akurat dan objektif sesuai fakta yang 

ada dilapangan. Sehingga media tidak kehilangan maupun mengurangi 

kredibilitasnya di mata masyarakat.  

2.3 Komunikasi Massa 

Suatu komunikasi yang ditujukan untuk banyak penerima, ribuan bahkan 

jutaan orang tanpa bertatap muka secara langsung disebut komunikasi massa 

(Vivian, 2008, p. 450). Sedangkan menurut Putra (2012), komunikasi massa adalah 

serangkaian pengiriman dan penerimaan pesan melalui media massa (televisi, 

radio, pers, film) (Putra, 2012, p.10). 

Namun komunikasi massa di atas adalah penjelasan dari media massa era 

lama. Sedangkan era media baru ini, sifat media massa tidak lagi dapat dikotak-

kotakkan dengan media berbentuk televisi, radio, film dan koran. Lebih kepada 

media baru berupa internet sebagai penanda lahirnya konvergensi media (Putra, 

2012, p. 10). 

Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa seperti media 

cetak (koran, majalah atau tabloid) dan elektronik (televisi, radio), media massa 

tersebut dihasilkan oleh teknologi modern. Adanya perkembangan baru dengan 

ditemukannya internet yang memiliki ciri, fungsi dan elemen yang sama dengan 
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media massa memungkinkan internet masuk dalam bentuk komunikasi massa 

(Nurudin, 2013, p. 3-4). 

Komunikasi massa juga merupakan suatu proses penciptaan makna bersama-

sama antara media massa dan khalayaknya. Komunikasi massa memiliki 

kemungkinan untuk menerima umpan balik tambahan seperti kritik dan saran dari 

media yang lain (Baran, 2008, p. 7-8).  

Ciri-ciri komunikasi massa menurut Nurudin (2013) antara lain (p.19-32): 

1. Komunikator dalam komunikasi massa melembaga 

Komunikator melembaga terdiri dari sekumpulan orang yang bekerja 

sama dalam sebuah lembaga seperti media yang melakukan kegiatan 

mengelola, menyimpan, menemukan ide, gagasan, simbol, lambang 

menjadi suatu pesan dalam membuat keputusan mencapai kesepakatan 

dan saling pengertian satu sama lain.  

Cirinya antara lain: kumpulan individu, peran individu-individu tersebut 

dibatasi, pesan yang disebarkan atas nama media yang bersangkutan, apa 

yang dikemukakan komunikator biasanya untuk mencapai keuntungan.  

2. Komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen 

Komunikan yang bersifat heterogen berarti terdiri dari beragam 

pendidikan, umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi, jabatan, agama 

maupun kepercayaan yang berbeda.  

Blumer mengungkapkan adanya ciri karakteristik komunikan yaitu; 

audience dalam komunikasi massa sangatlah heterogen yang ditinjau dari 
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asalnya seperti mereka berasal dari berbagai kelompok dalam masyarakat, 

berisi individu-individu yang tidak mengenal satu sama lain dan tidak 

berinteraksi secara langsung antar individu serta mereka tidak mempunyai 

organisasi formal (dikutip dalam Nurudin, 2013, p. 22-23). 

3. Pesannya bersifat umum 

Pesan-pesan dalam komunikasi massa ditujukan untuk banyak orang, 

tidak bersifat khusus atau tidak ditujukan untuk satu orang atau 

sekelompok masyarakat tertentu.  

4. Komunikasinya berlangsung satu arah 

Dalam media cetak seperti koran ataupun media elektronik seperti televisi 

hanya berjalan satu arah, tidak bisa langsung memberikan respon kepada 

komunikannya, kalaupun bisa biasanya sifatnya tertunda.   

5. Komunikasi massa menimbulkan keserempakan  

Khalayak dapat menikmati media massa hampir bersamaan karena adanya 

keserampakan dalam proses penyebaran pesan-pesannya.  

6. Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis 

Dalam menyampaikan informasi maupun pesan kepada khalayaknya, 

media massa biasanya membutuhkan bantuan peralatan teknis seperti 

pemancar atau satelit untuk media elektronik dan mesin cetak untuk media 

konvensional.  

7. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper 

Gatekeeper adalah orang yang sangat berperan dalam menyebarkan 

pesan-pesan melalui media massa. Biasanya berfungsi sebagai orang yang 
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ikut menambah atau mengurangi dan menyederhanakan semua informasi 

agar lebih mudah dipahami.  

Komunikasi massa memiliki beberapa karakteristik yang menjadi ciri dari 

proses komunikasi massa. Ruben & Stewart (2006), menjelaskan beberapa hal yang 

menjadi ciri dari karakteristik komunikasi massa (p. 356-357):  

1. An audience, banyak orang yang terlibat dalam proses komunikasi massa, 

semakin banyak pula si komunikator cenderung untuk berpandangan bahwa 

ia sedang berbicara kepada audiens bukan individu. 

2. Impersonality, seorang komunikator sering kali tidak mengetahui siapa para 

audiensnya secara personal atau pribadi. Dengan ketidaktahuan 

komunikator mengenai situasi dan jumlah individu, maka menyulitkannya 

untuk membuat pesan yang bersifat personal terhadap setiap individunya 

(“personalized” messages). 

3. Komunikasi massa biasanya bersifat planned, predictable dan formal. 

Proses komunikasi dari komunikasi massa ini sifatnya sudah terencana, 

dapat diprediksi dan formal. Perencanaan secara fisik seperti tempat dimana 

acara diadakan, kapan dimulainya dan hal-hal apa saja yang akan 

dikomunikasikan adalah hal yang mutlak. 

4. Source control. Sumber dari komunikasi massa memiliki sifat yang 

mengontrol untuk memutuskan tentang pesan apa yang akan dibuat dan 

disebarkan kepada khalayak atau audiens. Sebagai contoh, sang 

komunikator akan membuat dan mengatur sebuah agenda tertentu sebelum 

menyebarkan kontennya kepada audiens. 
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5. Limited interactivity (feedback), dalam komunikasi massa, setiap individu 

dan audiens yang hadir memiliki kesempatan yang sangat terbatas untuk 

merespon tentang apa yang dikomunikasikan komunikator kepada audiens. 

Audiens juga hampir tidak memiliki kemampuan untuk membentuk arah 

pembicaraan. 

6. Source centrality, sang komunikator sebagai sumber pesan memiliki 

kemudahan dalam mengakses langsung terhadap semua receiver. Namun, 

para receiver memiliki kesempatan yang tipis untuk mendapatkan 

kemudahan tersebut untuk saling mengakses. Sebagai contoh, seorang 

pembicara umum di televisi dapat mengakses seluruh audiensnya tetapi 

setiap individu yang menjadi receiver atau pemirsa di rumah tidak dapat 

saling mengakses satu sama lain. 

 Fungsi komunikasi massa menurut Dominick (dikutip dalam Ardianto, 

Komala & Karlinah, 2007, p.15-18): 

1. Surveillance (pengawasan) 

Fungsi pengawasan dalam komunikasi massa dibagi dalam dua bentuk yaitu 

pengawasan peringatan dan pengawasan instrumental. Pengawasan 

peringatan seperti saat terjadinya ancaman dari angin topan, meletusnya 

gunung merapi, kondisi efek yang memprihatinkan, tayangan inflasi atau 

adanya serangan militer biasanya diberitakan oleh media massa. Sedangkan 

pengawasan instrumental seperti penyebaran informasi yang memiliki 

kegunaan untuk membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari.  

2. Interpretation (penafsiran) 
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Fungsi penafsiran hampir sama dengan fungsi pengawasan. Media massa 

tidak hanya mencari dan menyebarkan fakta dan data tapi juga memberikan 

penafsiran terhadap suatu kejadian penting. Biasanya media massa memilih 

dan memutuskan peristiwa-peristiwa yang akan dimuat dan ditayangkan. 

3. Linkage (keterkaitan) 

Media massa dapat menyatukan khalayak yang beragam atau heterogen 

sehingga dapat membentuk suatu pertalian berdasarkan kepentingan dan 

minat yang sama tentang suatu berita atau topik tertentu.  

4. Transmission of values (penyebaran nilai) 

Fungsi penyebaran nilai disebut juga sosialisasi yang mengacu kepada cara 

atau bagaimana individu mengadopsi nilai dan perilaku kelompok. Media 

massa memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara bertindak 

dan apa yang diharapkan mereka. Media biasanya mewakili kita dengan 

model peran yang bisa kita amati dan diharapkan untuk menirunya.  

5. Entertainment (hiburan) 

Hampir semua media menjalankan fungsi hiburan, biasanya televisi 

menyajikan atau mengutamakan sajian hiburan. 

Melalui fungsi yang dipaparkan di atas, Tribunnews.com pada penelitian ini 

lebih mengutamakan fungsi pengawasan karena bertindak sebagai pengawas 

instrumental dalam menyebarkan informasi yang berguna untuk membantu 

masyarakat dalam pencalonan Pilpres 2019 mendatang. 
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2.4 Jurnalisme Daring 

Jurnalis konvensional mau tidak mau harus beradaptasi dengan dunia digital 

dan belajar kemampuan baru dalam mengembangkan nilai-nilai jurnalistik. Karena 

internet dan teknologi digital tersebut dapat mengembangkan kemampuan 

verifikasi dan penyajian berita yang baik untuk pembaca (Hill & Lashmar,2014, p. 

9). 

Jurnalisme daring dapat memberikan kualitas terbaik dalam penyajian berita 

baik bentuk tulisan, audio, video dan lain-lain. Jurnalisme daring juga memiliki 

kedalaman informasi dan dapat diberitakan secara langsung (live) seperti siaran 

televisi melalui dukungan video dan audio. Tidak hanya itu, jurnalisme daring juga 

mempunyai kemampuan untuk memberikan rujukan (link) kepada pengguna untuk 

mengetahui lebih lanjut informasi tentang suatu topik yang mereka inginkan (Craig, 

2005, p. 14). 

Craig (2005) menjelaskan adanya keunggulan jurnalisme daring yang 

membedakannya dengan jurnalistik konvensional antara lain (p.90-91):  

1. Terdapat rujukan (link) pada media daring untuk memudahkan pengguna 

mencari informasi lebih lanjut tentang suatu berita. 

2. Berita dapat diperbaharui secara langsung dan sistematis. 

3. Ruang pemberitaan yang luas dapat memudahkan reportasi yang 

mendalam. 

4. Dapat menambahkan audio, video dan konten daring lainnya dalam berita. 
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5. Berita pada media daring dapat disimpan sebagai arsip dari zaman ke 

zaman.  

Dari penjelasan di atas, Tribunnews.com hanya menuhi empat dari lima 

keunggalan jurnalisme daring. Karena Tribunnews.com tidak menjalankan poin 

ketiga di atas yaitu ruang pemberitaan yang luas dapat memudahkan reportasi 

mendalam. Tribunnews.com lebih mengutamakan aktualitas sehingga berita 

cenderung tidak lengkap.  

Ward (2002) menjelaskan jurnalisme daring memiliki kemampuan 

interaktivitas yaitu bagaimana seorang wartawan dapat berinteraksi langsung 

dengan pengguna. Pengguna juga dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya 

mengenai suatu topik masalah dalam kolom komentar (Ward, 2002, p.24). 

Jika dirangkum, karakteristik jurnalisme daring dibagi menjadi enam antara 

lain (Ward, 2002, p. 24-27):  

1. Immediacy, kecepatan penyampaian informasi. Biasanya televisi dan 

radio juga bisa menyampaikan berita secara cepat namun “menginterupsi” 

acara yang sedang berlangsung dengan breaking news. Jurnalisme daring 

tidak demikian, tiap menit bahkan tiap detik, sebuah berita dapat langsung 

dipublikasikan.  

2. Multiple Pagination, bisa dibuat dalam ratusan halaman, terkait satu sama 

lain dan juga bisa dibuka secara tersendiri (new tab/ new window). 

3. Multimedia Capability, menyajikan gabungan teks, gambar, audio, video 

dan grafis sekaligus. 
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4. Flexibility Delivery Platform, wartawan dapat menulis berita kapan saja 

dan dimana saja. 

5. Storage and Retrieval, berita dapat disimpan dan diarsipkan dalam 

beberapa kategori atau kata kunci dan disimpan dalam jangka waktu yang 

sangat lama sehingga dapat diakses kembali kapan pun dengan mudah. 

6. Relationship with Reader, dapat berinteraksi secara langsung dengan 

pengguna melalui kolom komentar. 

7. Audience Control, pengguna dapat lebih leluasa memilih berita yang ingin 

mereka baca atau kunjungi.  

  Kode etik jurnalisme daring di Indonesia baru muncul pada tanggal 3 

Februari 2012 dengan disahkannya Pedoman Penulisan Media Siber (PPMS) oleh 

Dewan Pers yang ditandatangani kalangan praktisi media daring. PPMS tetap 

mengacu kepada UU no. 40 tentang Pers (UU Pers), Kode Etik Jurnalistik (KEJ) 

dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disahkan Dewan Pers. 

2.5 Media dan Politik 

Proses penyampaian pesan politik ternyata memerlukan suatu media 

komunikasi yang sudah menjadi kebutuhan untuk aktivitas politik sekarang ini. 

Kebutuhan tersebut dalam proses politik merupakan upaya agar pesan politik dapat 

disampaikan ke khalayak luas dan menjadi konsumsi publik. Pada akhirnya, media 

massa menjadi saluran komunikasi yang ampuh dalam proses komunikasi politik 

(Wahid,2016, p. 51). 
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komunikasi politik yaitu komunikasi dianggap suatu komunikasi politik jika 

memiliki konsekuensi (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia 

di dalam kondisi-kondisi konflik. Menurutnya, saluran komunikasi politik terdiri 

dari lambang-lambang seperti gambar, kata dan tindakan dalam pembicaraan 

politik. Kombinasi lambang bisa menghasilkan cerita, foto, film dan drama maupun 

alat, sarana dan mekanisme seperti mesin cetak, radio, telepon atau komputer dan 

saluran paling utama yaitu manusia itu sendiri (Nimmo, 2005, p. 9).  

Komunikasi politik adalah pembicaraan yang dapat memengaruhi kehidupan 

bernegara. Dapat juga diartikan sebagai suatu seni mendesain apa yang mungkin 

dan tidak mungkin menjadi mungkin. Para ilmuwan politik juga memandang bahwa 

“politik meliputi komunikasi” karena banyaknya definisi komunikasi telah dinodai 

oleh politik atau mengandung makna politik karena pada umumnya bertujuan untuk 

memengaruhi (Arifin, 2011, p. 1). 

Komunikasi politik adalah suatu fungsi yang akan selalu ada di setiap sistem 

politik sehingga politik dipergunakan sebagai alat untuk membandingkan berbagai 

sistem politik dengan latar belakang budaya yang berbeda. (Ardial, 2009, p. 4). 

Politik meliputi berbagai macam kegiatan dalam suatu negara untuk 

menentukan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan meliputi negara, kekuasaan, 

pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan pembagian atau alokasi. Terdapat pula 

pandangan yang menyebut aturan, kekuasaan, pengaruh, wewenang, kepentingan 

dan pemerintahan sebagai cakupan politik (Arifin, 2011, p. 3).  
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Penyampaian pesan melalui media massa tentang lingkungan sosial maupun 

politik ternyata dapat mengandung muatan dalam membentuk dan 

mempertahankan citra politik dan opini politik. Bahkan McLuhan menyebutkan 

bahwa media atau medium adalah pesan (the medium is the message). Artinya, 

medium saja sudah menjadi pesan (Arifin, 2011, p.157). 

Media massa bukan hanya untuk menyampaikan suatu pesan namun juga 

sebagai lembaga sosial dan bisnis. Beberapa fungsi sosial yang berkaitan dengan 

politik yaitu, fungsi informasi, fungsi mendidik, fungsi hiburan, fungsi 

menghubungkan, fungsi kontrol sosial, dan fungsi membentuk pendapat umum 

(Arifin, 2011, p. 160).  

McLuhan menyebutkan bahwa media merupakan perpanjangan alat indra 

manusia. Media massa digunakan untuk menyampaikan pesan beraneka ragam dan 

aktual tentang lingkungan sosial dan politik. Sehingga masyarakat dapat 

mengetahui berbagai peristiwa politik secara aktual dan terjadi di seluruh penjuru 

dunia (dikutip dalam Ardial, 2009, p.161). 

Kehadiran media massa dalam komunikasi politik sangat sesuai dalam upaya 

membentuk citra diri para politikus dan citra partai politik untuk memperoleh 

dukungan pendapat umum. Komunikasi politik dengan media massa ini bersifat 

umum, terbuka dan aktual bisa disebut pula komunikasi massa (Ardial, 2009, p. 

162).  

Media massa memainkan peran besar dalam proses demokrasi diberbagai 

tempat. Di Indonesia, misalnya, media massa telah menjadi pilar keempat 
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demokrasi yang mampu mengartikulasikan kepentingan publik saat eksekutif, 

legislatif dan yudikatif sebagai pilar demokrasi tidak dapat mengartikulasikannya 

(Junaedi, 2013, p.49). 

Media massa memiliki kekuatan tersendiri dalam mempengaruhi sistem politik 

sehingga keduanya bisa ditandai oleh dua hal. Pertama, bentuk dan kebijakan 

politik sebuah Negara menentukan pola operasi media massa di Negara itu. Kedua, 

media massa sering menjadi komunikasi politik terutama oleh penguasa. Berkenaan 

tentang hal itu, interaksi antara media dan politik justru bersifat saling 

mempengaruhi dan saling membutuhkan. Penguasa dan aktor politik merupakan 

sumber berita bagi media massa, sebaliknya media massa sering menjadi sumber 

informasi di samping sebagai penyalur komunikasi bagi para politisi (Hamad, 2004, 

p.7). 

Tribunnews.com, salah satu media independen yang tidak dinaungi partai 

politik tidak sepenuhnya terlepas dari sistem politik media massa yang dijelaskan 

di atas. Sebagai media, Tribunnews.com akan mencari sumber informasi dari para 

politisi untuk menyalurkan aspirasi maupun informasi terkait masalah partai atau 

dukungan terhadap calon presiden pada pilpres 2019.  

2.6 Objektivitas Berita 

Wartawan harus akurat, cermat dan diusahakan tidak melakukan kesalahan 

dalam penulisan berita. Sehingga diperlukannya objektivitas pemberitaan dalam 

penyajian berita. Objektivitas adalah pemberitaan yang didasarkan atas fakta dan 

data di lapangan bukan opini wartawannya (Nurudin, 2013, p. 261). 
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Nurudin (2013) mengungkapkan bahwa dalam pelaporan berita, objektivitas 

memiliki tujuan untuk melayani publik sebagai suatu bukti pengalaman profesional 

di dunia kewartawanan. Wartawan tidak berat sebelah memiliki kewajiban cover 

both sides (mengungkapkan fakta data dari kedua sisi) dan harus adil (Nurudin, 

2013, p.262). 

Objektivitas adalah suatu bentuk tertentu dari praktik media dan sikap dalam 

pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi. Ada beberapa ciri 

objektivitas antara lain, pertama, penerapan posisi netral dan tidak memihak 

terhadap objek penelitian. Kedua, adanya upaya dalam menghindari keterlibatan 

atau menunjukan bias. Ketiga, objektivitas membutuhkan keterikatan yang kuat 

terhadap akurasi, relevansi dan keutuhan (McQuail, 2012, p. 222). 

Menurut Bugeja, objektivitas adalah bagaimana seseorang dapat melihat dunia 

seperti apa adanya, bukan bagaimana yang diharapkan semestinya. (objectivity is 

seeing the world as it is, not how you wish it were). Sedangkan banyak orang yang 

mendefinisikan objektivitas dalam pengertian sempit yaitu hanya melaporkan apa 

yang penting tidak melihat sebab akibatnya (dikutip dalam Ishwara, 2005, p.44). 

Rachmadi mengungkapkan objektivitas adalah suatu nilai etika dan moral yang 

harus dipegang teguh dalam menjalankan profesi jurnalistik, sehingga setiap berita 

yang disajikan dapat dipercaya, menarik perhatian pembaca dan tidak mengganggu 

perasaan dan pendapat mereka (dikutip dalam Sumadiria, 2005, p.38). 

Menurut Harcup (2009), objektivitas dapat digambarkan sebagai berikut (p.83): 

1. Seimbang dalam menyajikan sisi yang berbeda dari suatu isu. 
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2. Akurat dan realistis dalam menyajikan berita. 

3. Menyajikan dari berbagai poin yang relevan. 

4. Memisahkan fakta dari opini tapi memperlakukan opini sebagai suatu yang 

relevan. 

5. Meminimalisir pengaruh dari kelakuan wartawan, opini dan keterlibatan. 

6. menghindari pandangan, dendam atau tujuan yang menipu.  

Ardianto, Komala & Karlinah (2007) menjelaskan tujuh hal yang berkaitan 

dengan objektivitas antara lain (p.206-207): 

1. Tujuan utama berita yakni menyampaikan berita secara benar. Artinya, 

berita yang disampaikan sesuai dengan fakta, bukan opini dan interpretasi 

wartawan. Jika wartawan menambahkan opini pribadi, maka dapat 

mengaburkan kebenaran yang melanggar etika komunikasi massa. 

2. Objektivitas dalam pelaporan berita untuk menunjukan tingkat 

profesionalitas wartawan dalam melayani publik, sehingga berita yang 

disampaikan tidak berat sebelah. 

3. Wartawan dituntut cermat dalam akurasi berita, misalkan dalam proses 

liputan, berita wartawan harus menjunjung check dan recheck sebelum 

berita disampaikan kepada masyarakat.  

4. Berita utama yang disampaikan harus sesuai dengan isinya. Judul dan foto 

yang berkaitan dengan berita juga harus menggambarkan kesesuaian 

dengan berita.  

5. Bagi penyiar radio dan reporter televisi perlu diperhatikan penekanan 

ucapannya. Laporan berita juga harus bebas dari opini.  
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6. Editorial atau tajuk rencana yang partisan dianggap melanggar 

profesionalisme wartawan. Editorial bersifat subjektif, maka dari itu tak 

jarang berdirinya media cetak dianggap partisan, namun jika media telah 

mengklaim dirinya media umum tidak ada alasan bagi media untuk 

memihak pihak tertentu.  

7. Artikel khusus atau pembelaan dan kesimpulan penulis harus disertai 

dengan nama dan identitas dirinya. Sebab, apa yang ditulis oleh wartawan 

merupakan tanggung jawab dirinya bukan media massa. Salah satu cara 

memperlihatkan objektivitas wartawan dalam menulis berita yakni artikel 

yang ditulis harus mencantumkan nama dan identitas sebenarnya. Dengan 

menulis identitasnya, menunjukan bahwa wartawan bertanggung jawab 

dengan apa yang ditulisnya.  

2.6.1 Objektivitas J. Westerstahl 

Berikut skema komponen objektivitas berita menurut Westerstahl (1983, p. 

405): 
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Bagan 2.1 Komponen Utama Objektivitas Westerstahl (1983) 

 

Sumber : Westherstahl, 1983, p.404 

 

   Westerstahl (1983) menjabarkan bahwa objektivitas terdiri dari faktualitas 

dan imparsialitas. Kedua hal tersebut dapat dijabarkan menjadi dua subdimensi, 

faktualitas dibagi menjadi kebenaran dan relevan sedangkan imparsialitas 

dibagi menjadi berimbang dan netral (Westersthal, 1983, p. 404).  

   Objektivitas Westersthal itu akhirnya dirinci lebih lanjut oleh McQuail 

dengan konsep objektivitas yang terdiri dari faktualitas (kualitas informasi 

pemberitaan) dan imparsialitas (dihubungkan dengan sikap netral wartawan 

dalam pemberitaan, menyangkut kualitas, opini dan interpretasi) (dikutip dalam 

Siahaan, 2001, p. 64). 

   Dimensi faktualitas memiliki dua subdimensi yaitu kebenaran (tingkat 

realibilitas fakta yang disajikan) dan relevan (proses seleksi prinsip kegunaan 

yang jelas demi kepentingan khalayak). (Siahaan, 2001, p.65). Dimensi 

imparsialitas memiliki dua subdimensi yaitu berimbang (adanya kesempatan 

Objektivitas

Faktualitas

Kebenaran Relevan

Imparsialitas

Berimbang Netral
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atau perhatian yang sama terhadap pelaku penting dalam berita) dan netral 

(penyajian yang non-evaluatif dan non-sensasional) (Siahaan, 2001, p.65). 

   Konsep objektivitas yang dirinci McQuail lebih diperdalam oleh Siahaan 

(2001) dalam skema berikut ini (p.69): 

Bagan 2.2 Komponen objektivitas Westerstahl diperdalam Siahaan (2001) 

 

Sumber : Siahaan, 2001, p. 69 

 

  Penjabaran dari bagan di atas dari subdimensi kebenaran, relevan, 

berimbang dan netralitas antara lain (Siahaan, 2001, p. 64-66 & 100-102 & 207-

217): 
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a. Fakta sosiologis adalah pemberitaan yang memiliki bahan baku 

berupa fakta/kejadian nyata/peristiwa yang terjadi di lapangan 

(5W+1H). 

b. Fakta psikologis adalah pemberitaan yang memiliki bahan baku 

berupa pernyataan/opini narasumber terhadap suatu peristiwa. 

c. Akurasi (check dan re-check) adalah ketepatan atau akurasi dari 

fakta yang diberitakan seperti jumlah, tempat, waktu, nama dan 

sebagainya. 

2. Relevan 

a. Nilai jurnalistik adalah relevansi yang mengikuti aspek atau nilai 

berita sesuai kelayakan suatu berita antara lain adanya proximity 

geografis (lokasi kejadian dekat dengan tempat tinggal mayoritas 

pembaca), proximity psikografis (kejadian memiliki kedekatan 

emosional dengan mayoritas pembaca), significance (fakta yang 

mempengaruhi kehidupan pembaca), prominence (tokoh terkenal), 

timeless (fakta yang baru terjadi) dan magnitude (besaran fakta yang 

berkaitan dengan angka dan menarik bagi pembaca). 

3. Berimbang 

a. Seimbang adalah penyajian berita dari dua atau lebih sumber atau 

pihak-pihak berlawanan secara bersamaan dan proposional. 

b. Evaluasi dua sisi adalah penyajian berita dari dua sisi berbeda aspek 

negatif atau aspek positif terhadap suatu pihak ataupun fakta secara 

bersamaan dan proposional. 

Objektivitas Pemberitaan Portal..., Cindy, FIKOM, 2018



 

32 
 

4. Netralitas 

a. Non-evaluatif (pencampuran fakta dan opini) adalah opini pribadi 

wartawan ada dalam penyajian berita. Seperti kata rupanya, seolah, 

seakan, tampaknya, agaknya, rasanya, diramalkan dan sebagainya. 

b. Non-sensasional (kesesuaian judul dan isi serta dramatisasi) adalah 

kesesuaian judul dan isi, kesesuaian substansi judul berita dengan isi 

berita sedangkan dramatisasi, penyajian fakta yang tidak 

proposional sehingga memunculkan kesan berlebihan.   

  Dalam penelitian peneliti, terdapat beberapa pertimbangan dari penjelasan 

di atas yaitu pada kategori fakta, Peneliti mengikuti Siahaan yang membuat satu 

indikator baru fakta campuran yaitu percampuran antara fakta sosiologis dan 

fakta psikologis (Siahaan, 2001, p. 207). 

 Untuk kategori akurasi yang menjelaskan tentang fakta yang diberitakan 

seperti jumlah, tempat, waktu, nama dan sebagainya, peneliti memilih untuk 

memecah dalam dua indikator yaitu pencantuman waktu dan pencantuman 

sumber yang jelas (Siahaan, 2001, p.65). 

  Untuk kategori berimbang, peneliti hanya menggunakan indikator 

seimbang atau penyajian berita dari dua sisi karena evaluasi dua sisi (penilaian 

negatif dan positif yang berimbang terhadap suatu pihak) memerlukan 

penyajian berita terlebih dahulu sebelum penilaian dua sisi (Siahaan, 2001, 

p.65). 
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