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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Media massa merupakan tempat berkomunikasi yang berkembang seiring 

dengan perkembangan zaman dan teknologi, khususnya di era globalisasi ini. 

Jenis-jenis media massa terbagi menjadi tiga macam yang terdiri dari media cetak 

(koran, majalah), media elektronik (radio, televisi) dan media internet. Setiap 

orang saat ini membutuhkan informasi yang aktual, cepat, dan terpercaya agar 

tidak ketinggalan informasi yang hadir pada setiap jam bahkan menit melalui 

ketiga media tersebut.  

Walaupun untuk saat ini media lebih dikuasai oleh internet, namun 

peminat terhadap media cetak seperti koran pun tidak sedikit dan semua kalangan 

menikmatinya sebagai sarana informasi. Menurut Althusser dan Gramsci (dalam 

Sobur, 2004:30) “media massa merupakan alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pendapat atau aspirasi baik itu dari pihak masyarakat maupun dari 

pihak pemerintah atau negara”. 

Media massa memperlihatkan realitas yang menjadi sarana penyambung 

lidah masyarakat yang dikemas berupa informasi hiburan, politik, ekonomi, olah 

raga, dan lainnya. Namun, keterbatasan masyarakat dalam menyerap informasi 

dihadapkan pada geografis (keadaan) yang kondusif atau tidak. Untuk saat ini 

berita dengan mudah tersebar luas dan cepat diketahui oleh masyarakat. Melalui 

sisi lain dari media massa, konflik yang terjadi diberitakan media massa sebagai 
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bagian yang layak untuk digali dan lebih ditonjolkan. Berita yang layak jual 

mampu mengangkat keingintahuan masyarakat itu sendiri, semakin kontroversial 

berita tersebut, semakin mahal pula nilai jualnya. 

Surat Kabar (koran) merupakan salah satu jenis media massa utama bagi 
orang yang menginginkan memperoleh informasi atau tentang segala 
macam berita yang dikemas dalam bentuk kertas. Surat kabar adalah 
lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan 
ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual 
mengenai apa saja dan di mana saja di seluruh dunia untuk diketahui 
pembaca (Effendy, 1993:241). 
 
Arti penting surat kabar terletak pada kemampuannya untuk menyajikan 

berita-berita dan gagasan-gagasan tentang perkembangan masyarakat pada 

umumnya, yang dapat mempengaruhi kehidupan modern seperti sekarang ini. 

Selain itu surat kabar mampu menyampaikan sesuatu setiap saat kepada 

pembacanya melalui surat kabar pendidikan, informasi dan interpretasi mengenai 

beberapa hal, sehingga hamper sebagian besar dari masyarakat menggantungkan 

dirinya kepada pers untuk memperoleh informasi. 

Surat kabar yang menyebarluaskan beritanya haruslah aktual, bertanggung 

jawab, dan bersifat seimbang tidak memihak dalam menjalankan fungsinya 

sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat dan 

juga sebagai kontrol sosial. Ini dilakukan agar tidak muncul suatu kebohongan 

terhadap publik yang akan menimbulkan kerugian bagi khalayak. 

Surat kabar tidak pernah kehilangan pembacanya di tengah 

berkembangnya teknologi, baik kalangan muda dan tua pasti membutuhkan 

informasi dari surat kabar. Keunggulan dari surat kabar ini adalah dapat merubah 

pandangan pembacanya, mempengaruhi pembacanya, membuat emosional dalam 

repository.unisba.ac.id



3 
 

 

 

diri pembaca, danlainnya. Selain itu, surat kabar juga bersifat to inform, to 

educate, to persuade, and to entertain yang membuat betah pembacanya berlama-

lama di depannya. 

Setiap surat kabar memiliki ciri khasnya masing-masing dalam 

menampilkan beritanya di setiap halaman demi halamannya. Halaman yang 

tertera pada halaman pertama biasanya adalah headline yang sangat penting atau 

peristiwa yang nilai jualnya tinggi baik itu berita politik, ekonomi, kriminal, 

bencana, olahraga dan lainnya.  

Salah satunya adalah berita olahraga yang tidak pernah terlewatkan oleh 

semua pelaku industri media massa yang mencakup aneka macam berita. 

Olahraga merupakan kegiatan melatih tubuh secara jasmani yang setiap khalayak 

memiliki minat terhadap berbagai macam cabang olahraga, maka dari itu olahraga 

kerap dijadikan headline jika ada ajang-ajang yang besar seperti Sea Games, 

Olympiade, dan pesta olahraga lainnya. Olahraga dijadikan berita karena olahraga 

merupakan salah satu hiburan (entertaint) bagi khalayak. Menampilkan atlit-atlit 

yang sudah tenar maupun tidak tenar, olahraga tetap saja menghibur bagi 

penikmatnya. 

Setiap berita yang akan disebarluaskan seyogyanya harus mengandung 

nilai berita, apakah layak atau tidak informasi tersebut untuk diberikan kepada 

khalayak. Ada banyak nilai berita. Namun dalam penelitian ini tiga nilai berita 

yang cukup berkaitan dengan isu berita olahraga ini yaitu proximity (kedekatan), 

conflict (pertentangan),dan prominence (ketenaran). 
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Pada media lokal di Jawa Barat khususnya Kota Bandung, Pikiran Rakyat 

dan Tribun Jabar merupakan media yang sudah cukup berpengalaman di dunia 

jurnalistik. Kedua harian umum ini setiap harinya menampilkan berita olahraga 

mengenai Persib Bandung. Berbagai macam jenis topik mengenai Persib Bandung 

selalu diterbitkan dari mulai berita mengenai sebelum dan sesudah pertandingan, 

ketika sedang latihan, profil pemain, manajemen klub, dan berita lainnya. Seperti 

yang diketahui bahwa Persib Bandung adalah salah satu klub sepak bola yang 

dicintai oleh warga Kota Bandung dan juga Jawa Barat.  

Ada yang menarik ketika Liga Super Indonesia yang menyajikan 

pertandingan antara Persib Bandung melawan klub asal Ibukota Persija Jakarta, 

berbagai macam media massa di Indonesia memberitakan duel panas ini baik 

sebelum maupun sesudah pertandingan. Bukan rahasia umum lagi pertandingan 

kedua kesebelasan ini kerap menimbulkan kontroversi. Sebelum pertandingan 

berita yang tersaji adalah kesiapan dari pihak panitia pelaksana (panpel) untuk 

mengendalikan jalannya pertandingan seperti izin dari kepolisian, pendukung dari 

kedua kesebelasan, persiapan kedua kesebelasan, dan lainnya. Demikian juga 

setelah pertandingan selesai yaitu berita mengenai jalannya pertandingan, hasil 

pertandingan, kondisi sekitar pertandingan, dan sebagainya.  

Pemberitaan mengenai pertandingan Persib Bandung melawan Persija 

Jakarta ini memang sangat menjual karena mengandung nilai berita yang 

disebutkan sebelumnya yaitu proximity (kedekatan), bagaimana kedekatan antara 

pendukung Persib Bandung dan Persija Jakarta sama-sama di satu wilayah yaitu 

Jawa Barat, dan kedekatan dengan media tersebut. Menurut Haris Sumadiria 
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kedekatan dibagi menjadi dua, yaitu kedekatan geografis dan kedekatan 

psikologis: 

 Kedekatan geografis menunjukan pada suatu peristiwa atau berita yang 
terjadi disekitar tempat tinggal kita, semakin dekat suatu peristiwa yang 
terjadi dengan domisili kita, maka semakin terusik dan semakin tertarik 
kita untuk menyimak dan mengikutinya. Sedangkan kedekatan psikologis 
lebih banyak ditentukan oleh ketertarikan tingkat pikiran, perasaan, atau 
kejiwaan seseorang dengan objek peristiwa atau berita (Sumadiria, 
2008:84). 
 
Berikutnya conflict (pertentangan), yang di mana aroma perseteruan antar 

pendukung kedua kesebelasan ini identik dengan kekerasan, saling mengolok-

olok, dan sebagainya. Prominence (ketenaran), yaitu nama besar dari kedua 

kesebelasan dan para pemainnya yang dielu-elukan oleh pendukungnya masing-

masing, maka dari itu tidak heran jika menjelang pertandingan ini akan ramai 

dibicarakan di ruang publik.  

Untuk itu media diharuskan berhati-hati ketika memberitakan 

pertandingan antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta, karena tingkat 

kesensitifan berita ini cukup tinggi. Jika ada salah dalam memberitakan baik dari 

segi teknis penulisan, informasi, dan lainnya, maka akan berakibat fatal bagi 

pembacanya, terutama pendukung kesebelasan tersebut. Media harus objektif dan 

seimbang dalam penyampaian beritanya. 

Oleh karena itu, di sini penulis tertarik meneliti seberapa objektivitas 

wartawan dari Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar dalam 

memberitakan pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta yang dilihat 

dari segi judul berita hingga isi dari berita tersebut. 
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Menurut Junaedi (dalam Hasibuan, 2012:2), “berita yang mengandung 

objektivitas adalah berita yang melaporkan keadaan apa adanya tanpa dipengaruhi 

pendapat atau analisis pribadi, tidak memihak, dan hanya berhubungan dengan 

objek yang menjadi bahasan berita”. Objektivitas suatu keharusan yang harus 

dijunjung tinggi oleh media dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Astuti 

(2013) membagi objektivitas menjadi 5 kategori, yaitu:  

1. Faktualitas (subkategori faktualitas, checkability, dan readability), 
2. Information Value (subkategori density, breadth, dan depth), 
3. Akurasi (subkategori verifikasi fakta, eye witness comparisons), 
4. Completeness (subkategori kelengkapan unsur berita dan reference), 
5. Relevance (subkategori relative salience dan relative priority) 

 
Tentu sebuah media massa, khususnya media cetak dalam konteks ini, 

harus seobjektif mungkin dalam menyebarkan informasi-informasi kepada 

khalayak, karena kebenaran adalah hal yang utama dalam dunia jurnalistik seperti 

apa yang diungkapkan Bill Kovach dalam sembilan elemen jurnalistiknya, yaitu: 

1. Kewajiban utama jurnalisme adalah pada pencarian kebenaran. 
2. Loyalitas utama jurnalisme adalah pada warga negara. 
3. Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi. 
4. Jurnalis harus menjaga independensi dari obyek liputannya. 
5. Jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau independen dari 

kekuasaan. 
6. Jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling-kritik dan 

menemukan kompromi. 
7. Jurnalis harus berusaha membuat hal penting menjadi menarik dan 

relevan 
8. Jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional. 
9. Jurnalis harus diperbolehkan mendengarkan hati nurani personalnya.1 
 
 

Kesembilan elemen di atas mungkin dapat dijadikan sebagai acuan atau 

panduan untuk siapa saja yang bergelut di dunia jurnalistik ini agar mencapai 

                                                           
1Satrio Arismunandar, http://satrioarismunandar6.blogspot.com/2009/05/sembilan-elemen-
jurnalisme-plus-elemen.html. Tanggal akses23 Mei 2014 pukul 23:42 
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pemberitaan yang berkualitas. Berbeda dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 49 Tahun 1999 tentang Pers pasal 6 yang berlaku di Indonesia 

namun tujuannya tidak jauh berbeda, yaitu:  

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut: 

a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; 
b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya 

supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat 
kebhinekaan; 

c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, 
akurat dan benar; 

d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal 
yang berkaitan dengan kepentingan umum; 

e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.2 
 

Sudah tertera jelas bagaimana seharusnya wartawan atau pekerja pers di 

Indonesia ini di UU yang tertera di atas. Kebenaran memang benar-benar 

dijunjung tinggi, jika tidak benar maka akan menyebarkan kebohongan dan 

pembodohan terhadap publik karena hak masyarakat ialah mengetahu berita yang 

berkaitan mengenai kepentingan umum. 

Permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti adalah mengenai 

pemberitaan pertandingan antara Persib Bandung versus Persija Jakarta. Seperti 

yang diketahui pemberitaan terhadap kedua kubu ini selalu menarik, ‘panas’, dan 

penuh kontroversi. Penulis akan meneliti keobjektivan Harian Umum Pikiran 

Rakyat dan Triubn Jabarini dengan menggunakan Teknik Analisis Isi. Oleh 

karena itu penulis mengambil permasalahan ini karena menarik untuk dibahas dan 

dianalisa yang diharapkan dapat memberikan wawasan yang baru. 

 

                                                           
2PersatuanWartawan Indonesia.“KodeEtikJurnalistik” http://www.pwi.or.id/index.php/uu-
kej.Tanggalakses 11 April 2014 pukul 1:49 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Seobjektivitas apakah Pikiran 

Rakyat dan Tribun Jabar dalam pemberitaan pertandingan Persib Bandung vs 

Persija Jakarta”.Pemberitaan ini dikaji menggunakan Analisis Isi, maka 

identifikasi masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana objektivitas Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun 

Jabar dalam pemberitaan pertandingan Persib Bandung versus Persija 

Jakarta ditinjau dari kategori faktualitas? 

2. Bagaimana objektivitas Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun 

Jabar dalam pemberitaan pertandingan Persib Bandung versus Persija 

Jakarta ditinjau dari kategori Information Value? 

3. Bagaimana objektivitas Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun 

Jabar dalam pemberitaan pertandingan Persib Bandung versus Persija 

Jakarta ditinjau dari kategori Akurasi? 

4. Bagaimana objektivitas Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun 

Jabar dalam pemberitaan pertandingan Persib Bandung versus Persija 

Jakarta ditinjau dari kategori Completeness? 

5. Bagaimana objektivitas Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun 

Jabar dalam pemberitaan pertandingan Persib Bandung versus Persija 

Jakarta ditinjau dari kategori Relevance? 
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 1.3  Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kategori faktualitas mengenai pemberitaan pertandingan 

Persib Bandung versus Persija Jakarta Harian Umum Pikiran Rakyat 

dan Tribun Jabar. 

2. Mengetahui kategori Information Value mengenai pemberitaan 

pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta di Harian Umum 

Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar. 

3. Mengetahui kategori Akurasi mengenai pemberitaan pertandingan 

Persib Bandung versus Persija Jakarta di Harian Umum Pikiran 

Rakyat dan Tribun Jabar. 

4. Mengtahui kategori Completeness mengenai pemberitaan 

pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta di Harian Umum 

Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar. 

5. Mengetahui kategori Relevance mengenai pemberitaan pertandingan 

Persib Bandung versus Persija Jakarta di Harian Umum Pikiran 

Rakyat dan Tribun Jabar. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang bagaimana 

media massa menulis dan menyebarkan berita kepada khalayak. Begitu juga dapat 

membantu mengembangkan pengetahuan yang meliputi komunikasi massa ini 
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agar lebih sadar terhadap unsur objektivitas pada sebuah media yang merupakan 

tanggung jawab terhadap khalayak. 

 
1.4.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi para 

pekerja di bidang jurnalistik yang pasti akan berjumpa dengan permasalahan ini 

sehari-harinya. Objektivitas dan kode etik jurnalistik harus dijunjung tinggi bagi 

para pekerja di bidang ini, agar meningkatnya kualitas dari isi berita tersebut. 

 

1.5 Ruang Lingkup dan Pengertian Istilah 

1.5.1 Ruang Lingkup 

Agar dalam penulisan tidak terjadi salah pengertian, maka penulis 

melakukan pembatasan masalah sehingga penulisan menjadi lebih terarah dan 

tepat pada tujuan yang diharapkan. 

1. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah objektivitas dari harian 

umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar dalam menulis berita yang 

ditinjau dari sisi faktualitas, information value, Akurasi, 

Completeness, dan Relevance. 

2. Objek penelitian adalah kalimat demi kalimat yang tertera pada isi 

pemberitaan Persib Bandung vs Persija Jakarta. 

3. Berita yang dijadikan penelitian adalah dari Harian Umum Pikiran 

Rakyat dan Tribun Jabar edisi tanggal 2-9 Mei 2014. 
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1.5.2 Pengertian Istilah  

1. Berita adalah laporan peristiwa yang dimuat atau disiarkan di media 

massa berupa fakta atau gagasan, terdiri dari unsur 5W+1H, dan 

mengandung nilai-nilai berita atau nilai-nilai jurnalistik (Romli, 

2008:19) 

2. Objektivitas menurut Atkins (dalam De Beer dan Merrill, 2004:168) 

yaitu jurnalis haruslah tidak memihak dalam mengumpulkan, 

memproses dan memberikan berita yang dapat menjadi nyata dan 

konkrit sehingga dapat dibuktikan oleh pembacanya. 

3. Bobotoh adalah sebutan untuk pendukung klub sepakbola Persib 

Bandung. Nama ini berasal dari bahasa Sunda yang berarti orang-

orang yang mendorong atau membangun semangat bagi orang lain. 

4. The Jakmania adalah kelompok pendukung/supporter kesebelasan 

sepakbola Persija Jakarta. 

 

1.6  Kerangka Pemikiran 

Subjek dari penelitian ini adalah mengenai komunkasi massa. Oleh karena 

itu, komunikator adalah jantungnya komunikasi massa.Komunikator massa adalah 

orang-orang yang meproduksi pesan yang disampaikan lewat media massa. Dari 

definisi tersebut, yang termasuk komunikator meliputi jurnalis, penuli snaskah 

film, penulis lagu, penyiar TV dan radio, praktisi public relations, orang-orang 

periklanan, penyunting, dan seterusnya (Vivian, 2008:451). 
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Pesan adalah hal-hal yang dikomunikasikan, yakni item berita, seperti 

film, lagu rekaman, iklan billboard, novel, dll (Vivian, 2008:503). 

Karakteristiknya adalah: 

a. Bersifat umum/untuk semua orang 

b. Meliputi segala bidang pengetahuan 

c. Berdimensi skill, art dan science. 

Namun dalam konteks ini pesan yang dimaksud adalah item berita yang 

berupa surat kabar dari harian umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar yang 

memiliki karakteristik untuk dikonsumsi oleh khalayak agar mendapatkan 

informasi terbaru, hiburan, dan sebagainya. 

Menurut J. Westersthal (dalam McQuails, 2010:199), komponen utama 

objektivitas berita dapat digambarkan sebagai: 

“Kefaktualan yang dikaitkan dengan bentuk penyajian laporan tentang 
peristiwa atau pernyataan yang dapat dicek kebenarannya pada sumber dan 
disajikan tanpa komentar. Kefaktualan ditentukan oleh kebenaran, yang 
dapat berupa keutuhan laporan ketepatan yang ditopang oleh pertimbangan 
independen, dan tidak ada niat untuk menyalaharahkan atau menekan. 
Relevansi berkenaan dengan proses seleksi yang dilaksanakan menurut 
prinsip kegunaan yang jelas untuk kepentingan khalayak dan masyarakat”. 
 
Untuk teori dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori tanggung 

jawab sosial. Bila berbicara tentang tanggung jawab, semua orang harus memiliki 

sifat mulia ini. Begitupun dengan media massa, khususnya surat kabar yang 

disebarkan dalam ribuan lembar informasi setiap harinya kepada khalayak. 

 Teori ini memberikan pencerahan bahwa kebebasan yang dilakukan oleh 

teori pers libertarian haruslah dilandasi oleh tanggung jawab sosial yang 

bagaimana seharusnya pers itu menjalankan fungsinya. Secara tidak langsung 
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teori tanggung jawab ini mengkritik apa yang ada pada teori libertarian mengenai 

kebebasannya yang tidak teratur, sehingga lupa dalam menjalankan fungsi 

persnya, karena kewajiban utama dari pers itu sendiri ialah bagaimana informasi 

yang diberikan sampai kepada khalayak dengan sebenarnya dan tanpa 

dimanipulasi atau dibuat-buat. Seandainya pers tidak bersedia menerima tanggung 

jawab, berarti harus ada badan lain di masyarakat yang menjalankan fungsi 

komunikasi massa. 

Prinsip-prinsip teori pers libertarian terlalu menyederhanakan persoalan. 

Teori pers libertarian atau pers bebas ini memang paling banyak memberikan 

landasan kebebasan yang tak terbatas kepada pers. Oleh karena itu, pers bebas 

juga paling banyak memberikan infomasi, hiburan, dan terjual tirasnya. Tetapi, 

dibalik paling banyak dalam ketiga segi itu, pers bebas juga paling sedikit berbuat 

kebajikan menurut ukuran umum dan sedikit pula mengadakan kontrol terhadap 

pemerintah, sebagaimana fungsi pers tersebut. Teori pers bertanggung jawab 

sosial yang ingin mengatasi kontradiksi antara kebebaan media massa dan 

tanggungjawab sosialnya ini diformulasikan secara jelas sekali pada tahun 1949 

dalam laporan “Commission on the Freedom of the Press” yang diketuai oleh 

Robert Hutchins.  

Komisi yang selanjutnya terkenal dengan sebutan Hutchins Commision ini 

mengajukan 5 prasyarat sebagai syarat bagi pers yang bertanggung jawab kepada 

masyarakat. Lima prasyarat terebut adalah:  

1. Media harus menyajikan berita-berita persitiwa sehari-hari yang dapat 
dipercaya, lengkap, dan cerdas dalam konteks yang memberikannya 
makna. 
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2. Media harus berfungsi sebagai forum untuk pertukaran komentar dan 
kritik. 

3. Media harus memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili 
dari kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat. 

4. Media harus menyajikan dan menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai-nilai 
masyarakat. 

5. Media harus menyediakan akses penuh terhadap informasi yang 
tersembunyi pada suatu saat (Kusumaningrat, 2007:21). 

 

Berbeda namun tujuannya sama, Santana (dalam Mondry, 2008:65) 

meringkas beberapa faktor yang meliputi teori tanggung jawab sosial: 

1. Media menerima dan memenihi kewajiban tertentu kepada 
masyarakatnya. 

2. Penetapan bentuk kewajiban berdasar sandar profesi tentang infomasi, 
kebenaran, ketepatan, objektivitas, dan keseimbangan. 

3. Pelaksanaan kewajiban tertentu berdasarkan kerangka hukum dan 
kelembagaan yang ada. 

4. Penegasan pers untuk menghindari kejahatan, kerusakan atau 
ketidaktertiban umum atau penghinaan etik dan agama dari kalangan 
minoritas. 

5. Pers harus memiliki sifat pluralis, sesuai perbedaan di masyarakat, 
melalui kesamaan peluang untuk mengungkapkan sudut pandang dan 
hak jawab pada tiap warga atau kelompok dimasyarakat. 

6. Masyarakat dan publik mengharapkan kerja dan produk pers dibatasi 
ukuran standar profesi sehingga kegiatan intervensi seperti itu 
dibenarkan demi kepentingan umum. 

7. Profesionalisme wartawan dan media bertanggung jawab terhadap 
masyarakat, “majikan” dan pasar. 

 
Namun secara keseluruhan, prinsip dasar dari teori tanggung jawab sosial 

ini adalah pelaku atau pekerja di dunia jurnalistik dapat memenuhi kewajibannya 

untuk memberikan informasi kepada khalayak dengan menetapkan standar yang 

tinggi serta mementingkan kepentingan umum baik individu maupun kelompok 

secara benar, akurat, berimbang dan objektif. 
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Sumber: Peneliti 

Gambar 1.1 
Alur Kerangka Pemikiran 

 
Alasan menggunakan teori ini karena berkaitan dengan objektivitas yang 

di mana kebenaran, ketepatan, dan keseimbangan suatu berita 

dipertanggungjawabkan. Meskipun seorang wartawan memiliki kebebasan dalam 

meliput suatu persitiwa, wartawan tersebut haruslah memikirkan kepentingan 

umum bagi khalayak terlebih dahulu, yaitu memberikan berita seobjektif 

mungkin. Dalam hal ini, maka seorang wartawan sudah mampu bertanggung 

jawab terhadap khalayak. Seperti yang sudah dijabarkan pada latar belakang, 

bahwa objektivitas dibagi menjadi lima kategori yang terdiri dari faktualitas, 

information value, akurasi, completeness, dan relevance. 

Unsur layak berita dari perspektif surat kabar yang peneliti kaji adalah 

berita tersebut memiliki dampak. Maksudnya, berita tersebut mempengaruhi 

pembaca, baik dari segi moral maupun emosionalnya. Maka dari itu 

keobjektivitasan dari suatu media sangat dibutuhkan untuk mempengaruhi 

pembaca agar percaya terhadap berita yang disebarkan tersebut. 

Teori Tanggung 
Jawab Sosial 

Objektivitas 
Isi Berita 

Relevance Completeness Information Value Faktualitas Akurasi 
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Surat kabar adalah salah satu dari media yang termasuk ke dalam konteks 

ini, bagaimana surat kabar ini disebarkan dan dibaca oleh khalayak untuk tujuan 

mempengaruhi, menghibur, dan lainnya. Setiap kata, kalimat, dan gambar yang 

tertera pada surat kabar menjadi sebuah informasi-informasi yang bermanfaat bagi 

pembacanya. Maka dari itu redaksi dari sebuah perusahaan media cetak harus 

objektif dan teliti dalam menyebarkan berita kepada khalayak. Entah itu fakta atau 

opini, sebuah media harus lebih mementingkan fakta yang merupakan kebenaran 

yang sahih, sedangkan opini adalah berita yang belum tentu kebenarannya. Hal 

yang tidak diharapkan dari khalayak adalah sebuah media tidak membuat suatu 

kebohongan dalam menyebarkan berita demi berlomba-lomba dengan media 

lainnya menjadi yang tercepat terbit, percuma saja cepat tetapi tidak valid dan 

lengkap isi dariberita tersebut. 
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