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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Data-data yang penulis peroleh dari penelitian ini adalah dari kuisioner 

yang terbentuk dalam suatu unsur-unsur objektivitas seperti faktualitas, 

Information Value, akurasi, Completeness, dan Relevance, dalam suatu berita di 

media cetak yaitu Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar, mengenai pertandingan Persib 

Bandung versus Persija Jakarta. Kemudian, kuisioner ini dibagikan kepada 

pengkoding dan diminta untuk menganalisis kalimat per kalimat dari sampel yang 

adaa, dengan cara ceklis pada bagian berdasarkan kategori-kategori (dimensi) 

objektivitas yang sudah ditentukan. Selain penulis yang akan turut mengisi 

kuisioner, penulis pada kesempatan kali ini mendistribusikan kuisioner kepada 

pengkoding yang terdiri dari orang-orang yang sudah berkecimpung di lapangan 

(jurnalis), yaitu: 

1.  Barly Isham Arasatadany, Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Bandung Jurusan Ilmu Jurnalistik 2010. 

2.  Dede Arip Rachman, Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Bandung Jurusan Ilmu Jurnalistik 2009 dan Jurnalis 

Harian Umum Seputar Indonesia (SINDO). 

3.  Rahmat Santosa Basarah, Jurnalis Senior Harian Umum Republika 

dan Kepala Perwakilan Jawa Barat Harian Umum Republika. 

Alasan menjadikan seorang jurnalis sebagai pengkoding adalah agar 

penelitian ini berjalan lancar dan mudah, karena para pengkoding yang terpilih 
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sudah sangat menguasai ilmu jurnalistik seperti turun ke lapangan untuk meliput, 

membuat, dan menyebarluaskan berita, sehingga proses penghitungan data tidak 

akan sulit dan mendapatkan kolerasi dan tingkat kesepakatan yang cukup tinggi 

(valid). Penulis memakai tiga pengkoding agar terbentuk tingkat reliabilitas dan 

validitas, guna memperoleh kesepakatan, keseragaman dan keabsahan.  

 

4.1 Analisis Deskriptif Data Penelitian 

4.1.1  Faktualitas 

4.1.1.1 Uji Reliabilitas Koding Kategori Faktualitas 

Kategori faktualitas menunjukkan bagaimana suatu berita dinilai dari 

satuan kalimat untuk bisa dipilah menjadi fakta, opini ataupun campuran opini 

dan fakta. Hasil yang diperoleh dari pengukuran dilakukan oleh ketiga pengkoder, 

mengenai Pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta di Harian Umum 

Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar pada kategori Faktualitas sebanyak 8 berita 

(masing-masing media 4 berita),  maka diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
Hasil Pengkodingan Kategori Faktualitas 

NO Kategori Faktualitas Barly Dede Rahmat Jumlah 
1 Fakta 102 102 86 290 
2 Opini 35 32 36 103 
3 Campuran fakta dan opini 72 74 83 229 
4 Bukan fakta bukan opini 1 2 5 8 

Jumlah 210 210 210 630 
 

Dengan menggunakan rumus Koefisien Pearsons (C), diperolehlah nilai x². 

Nilai x² pada Faktualitas ini adalah 6,174. Maka nilai (C) pada kategori 
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Faktualitas yang terdapat pada Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar 

adalah: 

 

= 6,174 

 

C² =  x²/n+x² = 6,174/636+6,174) 

                      = 6,174/636,174 

                      = 0,009 

IR = (1-C) x 100 % 

IR = (1 – 0,009) x 100% 

IR = 0,991 X 100% 

IR = 99,1 % 

Dengan menggunakan rumus Chi-Kuadrat ini hasil dari kategori 

Faktualitas Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar cukup tinggi yaitu 

99,1 %, hasil ini sangat tinggi bahkan hampir mencapai sempurna. Dengan 

demikian data hasil pengkodingan yang dilakukan oleh pengkoder cukup valid. 

Sehingga data yang diperoleh layak menjadi indikator pengukuran untuk 

mengetahui faktualitas pada kedua media cetak ini. Begitu juga dengan tingkat 

kolerasi yang sangat tinggi dari pengkoder yang di mana hasil dari mengukur 

objektivitas ini di atas angka 70%. 

 
4.1.1.2 Uji Reliabilitas Koding Subategori Checkability 

Kategori checkability adalah dimensi untuk mengukur bagaimana media 

tersebut menyebutkan sumber berita, atau metode memperoleh keterangan. 
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Apakah dapat diverifikasi atau tidak dapat diverifikasi kebenaran dari berita 

tersebut.  

Hasil yang diperoleh dari pengukuran dilakukan oleh ketiga pengkoder, 

mengenai Pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta di Harian Umum 

Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar pada kategori Checkability sebanyak 8 berita 

(masing-masing media 4 berita),  maka diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.2 
Hasil Pengkodingan Kategori Checkability 

NO Kategori Checkability Barly Dede Rahmat Jumlah 
1 Bisa di verifikasi 190 190 176 556 
2 Tidak bisa diverifikasi 20 20 34 68 

Jumlah 210 210 210 630 
 

Dengan menggunakan rumus Koefisien Pearsons (C), diperolehlah nilai x². 

Nilai x² pada Checkability ini adalah 6. Dengan demikian nilai (C) pada kategori 

Checkability yang terdapat pada Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar 

adalah: 

 

= 6 

C² =  x²/n+x² = 6/(630+6) 

                      = 6/636 

                      = 0,009 

IR = (1-C) x 100 % 

IR = (1 – 0,009) x 100% 

IR = 0,991 X 100% 

IR = 99,1 % 
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Dengan menggunakan rumus Chi-Kuadrat ini hasil dari kategori 

Checkability Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar cukup tinggi yaitu 

99,1 %, hasil ini sangat tinggi bahkan hampir mencapai sempurna. Dengan 

demikian data hasil pengkodingan yang dilakukan oleh pengkoder cukup valid. 

Sehingga data yang diperoleh layak menjadi indikator pengukuran untuk 

mengetahui checkability pada kedua media cetak ini. Begitu juga dengan tingkat 

kolerasi yang sangat tinggi dari pengkoder yang di mana hasil dari mengukur 

objektivitas ini di atas angka 70%. 

4.1.1.3 Uji Reliabilitas Koding Kategori Readability 

Kategori Readability adalah bagaimana penulis ingin mengetahui apakah 

berita tersebut hanya diada-ada atau sebagai penambah halaman saja. Berarti di 

sini menyangkut dengan seberapa penting berita tersebut untuk diketahui 

khalayak. 

Hasil yang diperoleh dari pengukuran dilakukan oleh ketiga pengkoder, 

mengenai Pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta di Harian Umum 

Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar pada kategori Readability sebanyak 8 berita 

(masing-masing media 4 berita),  maka diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.3 
Hasil Pengkodingan Readability Pikiran Rakyat 

NO Kategori Readability Barly Dede Rahmat Jumlah 
1 Informasi berguna 3 3 3 9 
2 Informasi kurang berguna 1 1 1 3 
3. Informasi tidak berguna 0 0 0 0 

Jumlah 4 4 4 12 
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Dengan menggunakan rumus Koefisien Pearsons (C), diperolehlah nilai x². 

Nilai x² pada Readability ini adalah 0. Dengan demikian nilai (C) pada kategori 

Readability yang terdapat pada Harian Umum Pikiran Rakyat adalah: 

 
= 0 

C² =  x²/n+x² = 0/(12+0) 

                      = 0/12 

                      = 0,000 

IR = (1-C) x 100 % 

IR = (1 – 0,000) x 100% 

IR = 1 X 100% 

IR = 100 % 

Dengan menggunakan rumus Chi-Kuadrat ini hasil dari Readability dari 

Harian Umum Tribun Jabar cukup tinggi yaitu 100%, hasil ini dapat dikatakan 

sempurna. Dengan demikian data hasil pengkodingan yang dilakukan oleh 

pengkoder cukup valid. Sehingga data yang diperoleh layak menjadi indikator 

pengukuran untuk mengetahui Readability pada Harian Umum Pikiran Rakyat. 

Begitu juga dengan tingkat kolerasi yang sangat tinggi dari pengkoder yang di 

mana hasil dari mengukur objektivitas ini di atas angka 70%. 

Tabel 4.4 
Hasil Pengkodingan Readability Tribun Jabar 

NO Kategori Readability Barly Dede Rahmat Jumlah 
1 Informasi berguna 4 4 3 11 
2 Informasi kurang berguna 0 0 1 1 
3. Informasi tidak berguna 0 0 0 0 

Jumlah 4 4 4 12 
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Dengan menggunakan rumus Koefisien Pearsons (C), diperolehlah nilai x². 

Nilai x² pada Readability ini adalah 2,201. Dengan demikian nilai (C) pada 

kategori Readability yang terdapat pada Harian Umum Tribun Jabar adalah: 

 
= 2,201 

C² =  x²/n+x² = 2,201/(12+2,201) 

                      = 2,201/14,201 

                      = 0,154 

IR = (1-C) x 100 % 

IR = (1 – 0,154) x 100% 

IR = 0,846 X 100% 

IR = 84,6 % 

Dengan menggunakan rumus Chi-Kuadrat ini hasil dari kategori 

Readability pada Harian Umum Tribun Jabar cukup tinggi yaitu 84,6%. Dengan 

demikian data hasil pengkodingan yang dilakukan oleh pengkoder cukup valid. 

Sehingga data yang diperoleh layak menjadi indikator pengukuran untuk 

mengetahui Readability pada Harian Umum Tribun Jabar. Begitu juga dengan 

tingkat kolerasi yang sangat tinggi dari pengkoder yang di mana hasil dari 

mengukur objektivitas ini di atas angka 70%. 

 
4.1.2.  Information Value 

4.1.2.1  Uji Reliabilitas Koding Density 

Kategori density menunjukkan bagaimana suatu berita dinilai dari 

kepadatannya. Jika suatu berita tidak padat maka berita tersebut kurang lengkap 
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dan terkesan kurang menarik bagi pembacanya. Dari kedua media ini jika dilihat 

dari hasil penghitungannya, rata-rata mencukupi dari kata ‘padat’. 

Hasil yang diperoleh dari pengukuran dilakukan oleh ketiga pengkoder, 

mengenai Pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta di Harian Umum 

Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar pada kategori Density sebanyak 8 berita (masing-

masing media 4 berita),  maka diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.5 
Hasil Pengkodingan Density Pikiran Rakyat 

NO Kategori Density Barly Dede Rahmat Jumlah 
1 Padat 2 2 2 6 
2 Tidak padat 2 2 2 6 

Jumlah 4 4 4 12 
 

Dengan menggunakan rumus Koefisien Pearsons (C), diperolehlah nilai x². 

Nilai x² pada Density ini adalah 0. Dengan demikian nilai (C) pada kategori 

Density yang terdapat pada Harian Umum Pikiran Rakyat adalah: 

 
= 0 

C² =  x²/n+x² = 0/(12+0) 

                      = 0/12 

                      = 0,000 

IR = (1-C) x 100 % 

IR = (1 – 0,000) x 100% 

IR = 1 X 100% 

IR = 100 % 
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Dengan menggunakan rumus Chi-Kuadrat ini hasil Density dari Harian 

Umum Pikiran Rakyat cukup tinggi yaitu 100%, hasil ini dapat dikatakan 

sempurna. Dengan demikian data hasil pengkodingan yang dilakukan oleh 

pengkoder cukup valid. Sehingga data yang diperoleh layak menjadi indikator 

pengukuran untuk mengetahui Density pada Harian Umum Pikiran Rakyat. Begitu 

juga dengan tingkat kolerasi yang sangat tinggi dari pengkoder yang di mana hasil 

dari mengukur objektivitas ini di atas angka 70%. 

Tabel 4.6 
Hasil Pengkodingan Density Tribun Jabar 

NO Kategori Density Barly Dede Rahmat Jumlah 
1 Padat 3 2 2 7 
2 Tidak padat 1 2 2 5 

Jumlah 4 4 4 12 
 

Dengan menggunakan rumus Koefisien Pearsons (C), diperolehlah nilai x². 

Nilai x² pada Density ini adalah 0,684. Dengan demikian nilai (C) pada kategori 

Density yang terdapat pada Harian Umum Tribun Jabar adalah: 

 
= 0,684 

C² =  x²/n+x² = 0,684/(12+0,684) 

                      = 0,684/12,684 

                      = 0,0539 

IR = (1-C) x 100 % 

IR = (1 – 0,0539) x 100% 

IR = 0,947 X 100% 

IR = 94,7 % 
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Dengan menggunakan rumus Chi-Kuadrat ini hasil dari kategori Density 

pada Harian Umum Tribun Jabar cukup tinggi yaitu 94,7%. Dengan demikian 

data hasil pengkodingan yang dilakukan oleh pengkoder cukup valid. Sehingga 

data yang diperoleh layak menjadi indikator pengukuran untuk mengetahui 

Density pada Harian Umum Tribun Jabar. Begitu juga dengan tingkat kolerasi 

yang sangat tinggi dari pengkoder yang di mana hasil dari mengukur objektivitas 

ini di atas angka 70%. 

4.1.2.2  Uji Reliabilitas Koding Breadth 

Dari kategori Breadth, di mana penulis ingin mengetahui berapa sudut 

pandang yang ada di dalam suatu berita. Jika dilihat kedua media ini, keduanya 

memiliki dua sudut pandang bahkan lebih. Ini menunjukkan bahwa  kedua media 

ini tidak asal-asalan dalam memberitakan serta jelas siapa narasumbernya. Namun 

ada juga beberapa sampel yang hanya menyediakan satu sudut pandang saja. 

semakin banyak sudut pandang maka semakin baik berita tersebut yang 

menunjukkan bahwa isi berita jelas asal usul sumbernya. 

Hasil yang diperoleh dari pengukuran dilakukan oleh ketiga pengkoder, 

mengenai Pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta di Harian Umum 

Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar pada kategori Breadth sebanyak 8 berita 

(masing-masing media 4 berita),  maka diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.7 
Hasil Pengkodingan Breadth Pikiran Rakyat 

NO Kategori Breadth Barly Dede Rahmat Jumlah 
1 Satu Sudut Pandang 2 2 2 6 
2 Dua Sudut Pandang 2 2 2 6 
3 Lebih dari dua sudut pandang 0 0 0 0 

Jumlah 4 4 4 12 

repository.unisba.ac.id



64 

 

Dengan menggunakan rumus Koefisien Pearsons (C), diperolehlah nilai x². 

Nilai x² pada Breadth ini adalah 0. Dengan demikian nilai (C) pada kategori 

Breadth yang terdapat pada Harian Umum Pikiran Rakyat adalah: 

 
= 0 

C² =  x²/n+x² = 0/(12+0) 

                      = 0/12 

                      = 0,000 

IR = (1-C) x 100 % 

IR = (1 – 0,000) x 100% 

IR = 1 X 100% 

IR = 100 % 

Dengan menggunakan rumus Chi-Kuadrat ini hasil Density dari Harian 

Umum Pikiran Rakyat cukup tinggi yaitu 100%, hasil ini dapat dikatakan 

sempurna. Dengan demikian data hasil pengkodingan yang dilakukan oleh 

pengkoder cukup valid. Sehingga data yang diperoleh layak menjadi indikator 

pengukuran untuk mengetahui Breadth pada Harian Umum Pikiran Rakyat. 

Begitu juga dengan tingkat kolerasi yang sangat tinggi dari pengkoder yang di 

mana hasil dari mengukur objektivitas ini di atas angka 70%. 

Tabel 4.8 
Hasil Pengkodingan Breadth Tribun Jabar 

NO Kategori Breadth Barly Dede Rahmat Jumlah 
1 Satu Sudut Pandang 2 3 3 8 
2 Dua Sudut Pandang 2 1 1 4 
3 Lebih dari dua sudut pandang 0 0 0 0 

Jumlah 4 4 4 12 
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Dengan menggunakan rumus Koefisien Pearsons (C), diperolehlah nilai x². 

Nilai x² pada Breadth ini adalah 0,748. Dengan demikian nilai (C) pada kategori 

Breadth yang terdapat pada Harian Umum Tribun Jabar adalah: 

 
= 0,748 

C² =  x²/n+x² = 0,748/(12+0,748) 

                      = 0,748/12,748 

                      = 0,058 

IR = (1-C) x 100 % 

IR = (1 – 0,058) x 100% 

IR = 0,942 X 100% 

IR = 94,2 % 

Dengan menggunakan rumus Chi-Kuadrat ini hasil dari kategori Breadth 

pada Harian Umum Tribun Jabar cukup tinggi yaitu 94,2%. Dengan demikian 

data hasil pengkodingan yang dilakukan oleh pengkoder cukup valid. Sehingga 

data yang diperoleh layak menjadi indikator pengukuran untuk mengetahui 

Breadth pada Harian Umum Tribun Jabar. Begitu juga dengan tingkat kolerasi 

yang sangat tinggi dari pengkoder yang di mana hasil dari mengukur objektivitas 

ini di atas angka 70%. 

 
4.1.2.3  Uji Reliabilitas Koding Depth 

Kategori Depth merupakan kedalaman dari pemberitaan yang disajikan di 

media. Seberapa dalam berita, maka semakin menarik isi berita tersebut. Jika 

suatu berita tidak mendalam maka berita tersebut akan terasa hambar bahkan 
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kabur yang jadinya kurang bermanfaat. Maka dari itu semakin mendalam berita 

tersebut sangat menarik dan dibutuhkan oleh pembacanya (menarik). 

Menurut DR. Willard C. Bleyer (dalam Assegaff, 1983:22),berita adalah 

sesuatu yang terbaru yang dipilih wartawan untuk dimuat dalam surat kabar, 

karena ia dapat menarik atau mempunyai makna bagi pembaca atau karena ia 

dapat menarik pembaca-pembaca tersebut. 

Hasil yang diperoleh dari pengukuran dilakukan oleh ketiga pengkoder, 

mengenai Pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta di Harian Umum 

Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar pada kategori Depth sebanyak 8 berita (masing-

masing media 4 berita),  maka diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.9 
Hasil Pengkodingan Depth Pikiran Rakyat 

 
NO Kategori Breadth Barly Dede Rahmat Jumlah 
1 Mendalam 3 2 3 8 
2 Kurang mendalam 1 2 1 4 
3 Tidak mendalam 0 0 0 0 

Jumlah 4 4 4 12 
 
Dengan menggunakan rumus Koefisien Pearsons (C), diperolehlah nilai x². 

Nilai x² pada Depth ini adalah 0,748. Dengan demikian nilai (C) pada kategori 

Depth yang terdapat pada Harian Umum Pikiran Rakyat adalah: 

 
= 0,748 

C² =  x²/n+x² = 0,748/(12+0,748) 

                      = 0,748/12,748 

                      = 0,058 

IR = (1-C) x 100 % 
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IR = (1 – 0,058) x 100% 

IR = 0,942 X 100% 

IR = 94,2 % 

Dengan menggunakan rumus Chi-Kuadrat ini hasil dari kategori Depth 

pada Harian Umum Pikiran Rakyat cukup tinggi yaitu 94,2%. Dengan demikian 

data hasil pengkodingan yang dilakukan oleh pengkoder cukup valid. Sehingga 

data yang diperoleh layak menjadi indikator pengukuran untuk mengetahui Depth 

pada Harian Umum Pikiran Rakyat. Begitu juga dengan tingkat kolerasi yang 

sangat tinggi dari pengkoder yang di mana hasil dari mengukur objektivitas ini di 

atas angka 70%. 

Tabel 4.10 
Hasil Pengkodingan Breadth Tribun Jabar 

NO Kategori Breadth Barly Dede Rahmat Jumlah 
1 Mendalam 2 2 2 6 
2 Kurang mendalam 2 2 2 6 
3 Tidak mendalam 0 0 0 0 

Jumlah 4 4 4 12 
 

Dengan menggunakan rumus Koefisien Pearsons (C), diperolehlah nilai x². 

Nilai x² pada Depth ini adalah 0. Dengan demikian nilai (C) pada kategori Depth 

yang terdapat pada Harian Umum Pikiran Rakyat adalah: 

 
= 0 

C² =  x²/n+x² = 0/(12+0) 

                      = 0/12 

                      = 0,000 

IR = (1-C) x 100 % 
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IR = (1 – 0,000) x 100% 

IR = 1 X 100% 

IR = 100 % 

Dengan menggunakan rumus Chi-Kuadrat ini hasil Depth dari Harian 

Umum Tribun Jabar cukup tinggi yaitu 100%, hasil ini dapat dikatakan sempurna. 

Dengan demikian data hasil pengkodingan yang dilakukan oleh pengkoder cukup 

valid. Sehingga data yang diperoleh layak menjadi indikator pengukuran untuk 

mengetahui Depth pada Harian Umum Tribun Habar. Begitu juga dengan tingkat 

kolerasi yang sangat tinggi dari pengkoder yang di mana hasil dari mengukur 

objektivitas ini di atas angka 70%. 

 
4.1.3.  Akurasi 

4.1.3.1  Uji Reliabilitas Koding  Eye Witness Comparisons 

Pada kategori Eye Witness Comparisons yang kami ingin ketahui adalah 

apakah berita memuat keterangan saksi yang diungkapkan jati dirinya secara 

lengkap. Hasil yang diperoleh dari pengukuran dilakukan oleh ketiga pengkoder, 

mengenai Pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta di Harian Umum 

Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar pada kategori Eye Witness Comparisons 

sebanyak 8 berita (masing-masing media 4 berita),  maka diperoleh data sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.11 
Hasil Pengkodingan Eye Witness Comparisons Pikiran Rakyat 

Kategori Eye Witness Comparisons Barly Dede Rahmat Jumlah 
Tidak ada saksi 0 0 0 0 

Saksi diungkapkan jati dirinya 4 4 4 12 
Saksi tidak diungkapkan jati dirinya 0 0 0 0 

Jumlah 4 4 4 12 
 

Dengan menggunakan rumus Koefisien Pearsons (C), diperolehlah nilai x². 

Nilai x² pada Eye Witness Comparisons ini adalah 0. Dengan demikian nilai (C) 

pada kategori Eye Witness Comparisons yang terdapat pada Harian Umum Pikiran 

Rakyat adalah: 

 
= 0 

C² =  x²/n+x² = 0/(12+0) 

                      = 0/12 

                      = 0,000 

IR = (1-C) x 100 % 

IR = (1 – 0,000) x 100% 

IR = 1 X 100% 

IR = 100 % 

Dengan menggunakan rumus Chi-Kuadrat ini hasil Eye Witness 

Comparisons dari Harian Umum Pikiran Rakyat cukup tinggi yaitu 100%, hasil 

ini dapat dikatakan sempurna. Dengan demikian data hasil pengkodingan yang 

dilakukan oleh pengkoder cukup valid. Sehingga data yang diperoleh layak 

menjadi indikator pengukuran untuk mengetahui Eye Witness Comparisons pada 

Harian Umum Pikiran Rakyat. Begitu juga dengan tingkat kolerasi yang sangat 
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tinggi dari pengkoder yang di mana hasil dari mengukur objektivitas ini di atas 

angka 70%. 

Tabel 4.12 

Hasil Pengkodingan Eye Witness Comparisons Tribun Jabar 

Kategori Eye Witness Comparisons Barly Dede Rahmat Jumlah 
Tidak ada saksi 0 0 0 0 

Saksi diungkapkan jati dirinya 4 4 4 12 
Saksi tidak di ungkapkan jati dirinya 0 0 0 0 

Jumlah 4 4 4 12 
 

Dengan menggunakan rumus Koefisien Pearsons (C), diperolehlah nilai x². 

Nilai x² pada Eye Witness Comparisons ini adalah 0. Dengan demikian nilai (C) 

pada kategori Eye Witness Comparisons yang terdapat pada Harian Umum Tribun 

Jabar adalah: 

 
= 0 

C² =  x²/n+x² = 0/(12+0) 

                      = 0/12 

                      = 0,000 

IR = (1-C) x 100 % 

IR = (1 – 0,000) x 100% 

IR = 1 X 100% 

IR = 100 % 

Dengan menggunakan rumus Chi-Kuadrat ini hasil Eye Witness 

Comparisons dari Harian Umum Tribun Jabar cukup tinggi yaitu 100%, hasil ini 

dapat dikatakan sempurna. Dengan demikian data hasil pengkodingan yang 
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dilakukan oleh pengkoder cukup valid. Sehingga data yang diperoleh layak 

menjadi indikator pengukuran untuk mengetahui Eye Witness Comparisons pada 

Harian Umum Tribun Jabar. Begitu juga dengan tingkat kolerasi yang sangat 

tinggi dari pengkoder yang di mana hasil dari mengukur objektivitas ini di atas 

angka 70%. 

 
4.1.4.  Completeness 

4.1.4.1  Uji Reliabilitas Koding Kelengkapan Unsur Berita 

Pada kategori Completeness ini adalah bagaimana suatu berita dinilai dari 

kelengkapannya baik dari segi kelengkapan unsur Berita dan Referensi terdahulu. 

Dari kedua media tersebut, kelengkapannya sudah memenuhi. Tidak dapat 

dibayangkan jika media setenar Tribun Jabar dan Pikiran Rakyat tidak memenuhi 

kelengkapan yang terdiri dari 5W + 1H What (apa), Where (di mana), When 

(kapan), Why (mengapa), Who (siapa) dan How (bagaimana), peneliti yakin 

reputasi dari kedua media tersebut akan turun. 

Hasil yang diperoleh dari pengukuran dilakukan oleh ketiga pengkoder, 

mengenai Pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta di Harian Umum 

Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar pada kategori Kelengkapan Unsur Berita 

sebanyak 8 berita (masing-masing media 4 berita),  maka diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel 4.13 
Hasil Pengkodingan Kelengkapan Unsur Berita Pikiran Rakyat 

NO Kategori Kelengkapan berita Barly Dede Rahmat Jumlah 
1 Berita lengkap(5W+1H) 4 4 4 12 
2 Berita Tidak lengkap 0 0 0 0 

Jumlah 4 4 4 12 

repository.unisba.ac.id



72 

 

Dengan menggunakan rumus Koefisien Pearsons (C), diperolehlah nilai x². 

Nilai x² pada Kelengkapan Unsur Berita ini adalah 0. Dengan demikian nilai (C) 

pada kategori Kelengkapan Unsur Berita yang terdapat pada Harian Umum 

Pikiran Rakyat adalah: 

 
= 0 

C² =  x²/n+x² = 0/(12+0) 

                      = 0/12 

                      = 0,000 

IR = (1-C) x 100 % 

IR = (1 – 0,000) x 100% 

IR = 1 X 100% 

IR = 100 % 

Dengan menggunakan rumus Chi-Kuadrat ini hasil Kelengkapan Unsur 

Berita dari Harian Umum Pikiran Rakyat cukup tinggi yaitu 100%, hasil ini dapat 

dikatakan sempurna. Dengan demikian data hasil pengkodingan yang dilakukan 

oleh pengkoder cukup valid. Sehingga data yang diperoleh layak menjadi 

indikator pengukuran untuk mengetahui Kelengkapan Unsur Berita pada Harian 

Umum Pikiran Rakyat. Begitu juga dengan tingkat kolerasi yang sangat tinggi 

dari pengkoder yang di mana hasil dari mengukur objektivitas ini di atas angka 

70%. 
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Tabel 4.14 
Hasil Pengkodingan Kelengkapan Unsur Berita Tribun Jabar 

NO Kategori Kelengkapan berita Barly Dede Rahmat Jumlah 
1 Berita lengkap(5W+1H) 4 4 4 12 
2 Berita Tidak lengkap 0 0 0 0 

Jumlah 4 4 4 12 
 
Dengan menggunakan rumus Koefisien Pearsons (C), diperolehlah nilai x². 

Nilai x² pada Kelengkapan Unsur Berita ini adalah 0. Dengan demikian nilai (C) 

pada kategori Kelengkapan Unsur Berita yang terdapat pada Harian Umum 

Tribun Jabar adalah: 

 
= 0 

C² =  x²/n+x² = 0/(12+0) 

                      = 0/12 

                      = 0,000 

IR = (1-C) x 100 % 

IR = (1 – 0,000) x 100% 

IR = 1 X 100% 

IR = 100 % 

Dengan menggunakan rumus Chi-Kuadrat ini hasil Kelengkapan Unsur 

Berita dari Harian Umum Tribun Jabar cukup tinggi yaitu 100%, hasil ini dapat 

dikatakan sempurna. Dengan demikian data hasil pengkodingan yang dilakukan 

oleh pengkoder cukup valid. Sehingga data yang diperoleh layak menjadi 

indikator pengukuran untuk mengetahui Kelengkapan Unsur Berita pada Harian 

Umum Tribun Jabar. Begitu juga dengan tingkat kolerasi yang sangat tinggi dari 

pengkoder yang di mana hasil dari mengukur objektivitas ini di atas angka 70%. 
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4.1.4.2  Uji Reliabilitas Koding Reference 

  Hasil yang diperoleh dari pengukuran dilakukan oleh ketiga pengkoder, 

mengenai Pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta di Harian Umum 

Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar pada kategori Reference sebanyak 8 berita 

(masing-masing media 4 berita),  maka diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.15 
Hasil Pengkodingan Reference Pikiran Rakyat 

NO Kategori Reference Barly Dede Rahmat Jumlah 
1 Ada Reference 4 4 4 12 
2 Tidak ada Reference 0 0 0 0 

Jumlah 4 4 4 12 
 

Dengan menggunakan rumus Koefisien Pearsons (C), diperolehlah nilai x². 

Nilai x² pada Reference  ini adalah 0. Dengan demikian nilai (C) pada kategori 

Reference yang terdapat pada Harian Umum Pikiran Rakyat adalah: 

 
= 0 

C² =  x²/n+x² = 0/(12+0) 

                      = 0/12 

                      = 0,000 

IR = (1-C) x 100 % 

IR = (1 – 0,000) x 100% 

IR = 1 X 100% 

IR = 100 % 

Dengan menggunakan rumus Chi-Kuadrat ini hasil Reference dari Harian 

Umum Pikiran Rakyat cukup tinggi yaitu 100%, hasil ini dapat dikatakan 
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sempurna. Dengan demikian data hasil pengkodingan yang dilakukan oleh 

pengkoder cukup valid. Sehingga data yang diperoleh layak menjadi indikator 

pengukuran untuk mengetahui Reference pada Harian Umum Pikiran Rakyat. 

Begitu juga dengan tingkat kolerasi yang sangat tinggi dari pengkoder yang di 

mana hasil dari mengukur objektivitas ini di atas angka 70%. 

Tabel 4.16 
Hasil Pengkodingan Reference Tribun Jabar 

NO Kategori Reference Barly Dede Rahmat Jumlah 
1 Ada Reference 4 4 4 12 
2 Tidak ada Reference 0 0 0 0 

Jumlah 4 4 4 12 
 

Dengan menggunakan rumus Koefisien Pearsons (C), diperolehlah nilai x². 

Nilai x² pada Reference  ini adalah 0. Dengan demikian nilai (C) pada kategori 

Reference yang terdapat pada Harian Umum Tribun Jabar adalah: 

 
= 0 

C² =  x²/n+x² = 0/(12+0) 

                      = 0/12 

                      = 0,000 

IR = (1-C) x 100 % 

IR = (1 – 0,000) x 100% 

IR = 1 X 100% 

IR = 100 % 

Dengan menggunakan rumus Chi-Kuadrat ini hasil Reference dari Harian 

Umum Tribun Jabar cukup tinggi yaitu 100%, hasil ini dapat dikatakan sempurna. 
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Dengan demikian data hasil pengkodingan yang dilakukan oleh pengkoder cukup 

valid. Sehingga data yang diperoleh layak menjadi indikator pengukuran untuk 

mengetahui Reference pada Harian Umum Tribun Jabar. Begitu juga dengan 

tingkat kolerasi yang sangat tinggi dari pengkoder yang di mana hasil dari 

mengukur objektivitas ini di atas angka 70%. 

 
4.1.5.  Relevance 

4.1.5.1  Uji Reliabilitas Koding Relative Salience 

 Relative Salience adalah apakah memang relevan berita semacam ini 

diangkat pada masa sekarang, jika dibandingkan dengan isu lain? Atau jangan-

jangan ini cuma sekadar blow up tidak penting, artinya masih ada isu lain yang 

mestinya jauh lebih penting untuk diangkat? 

Hasil yang diperoleh dari pengukuran dilakukan oleh ketiga pengkoder, 

mengenai Pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta di Harian Umum 

Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar pada kategori Relative Salience sebanyak 8 berita 

(masing-masing media 4 berita),  maka diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.17 
Hasil Pengkodingan Relative Salience Pikiran Rakyat 

NO Kategori Relative Salience Barly Dede Rahmat Jumlah 
1 Relevan 4 4 4 12 
2 Tidak relevan 0 0 0 0 

Jumlah 4 4 4 12 
 

Dengan menggunakan rumus Koefisien Pearsons (C), diperolehlah nilai x². 

Nilai x² pada Relative Salience  ini adalah 0. Dengan demikian nilai (C) pada 
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kategori Relative Salience  yang terdapat pada Harian Umum Pikiran Rakyat 

adalah: 

 
= 0 

C² =  x²/n+x² = 0/(12+0) 

                      = 0/12 

                      = 0,000 

IR = (1-C) x 100 % 

IR = (1 – 0,000) x 100% 

IR = 1 X 100% 

IR = 100 % 

Dengan menggunakan rumus Chi-Kuadrat ini hasil Relative Salience dari 

Harian Umum Pikiran Rakyat cukup tinggi yaitu 100%, hasil ini dapat dikatakan 

sempurna. Dengan demikian data hasil pengkodingan yang dilakukan oleh 

pengkoder cukup valid. Sehingga data yang diperoleh layak menjadi indikator 

pengukuran untuk mengetahui Relative Salience pada Harian Umum Pikiran 

Rakyat. Begitu juga dengan tingkat kolerasi yang sangat tinggi dari pengkoder 

yang di mana hasil dari mengukur objektivitas ini di atas angka 70%. 

Tabel 4.18 
Hasil Pengkodingan Relative Salience Tribun Jabar 

NO Kategori Relative Salience Barly Dede Rahmat Jumlah 
1 Relevan 4 4 4 12 
2 Tidak relevan 0 0 0 0 

Jumlah 4 4 4 12 
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Dengan menggunakan rumus Koefisien Pearsons (C), diperolehlah nilai x². 

Nilai x² pada Relative Salience  ini adalah 0. Dengan demikian nilai (C) pada 

kategori Relative Salience  yang terdapat pada Harian Umum Tribun Jabar adalah: 

= 0 

C² =  x²/n+x² = 0/(12+0) 

                      = 0/12 

                      = 0,000 

IR = (1-C) x 100 % 

IR = (1 – 0,000) x 100% 

IR = 1 X 100% 

IR = 100 % 

Dengan menggunakan rumus Chi-Kuadrat ini hasil Relative Salience dari 

Harian Umum Tribun Jabar cukup tinggi yaitu 100%, hasil ini dapat dikatakan 

sempurna. Dengan demikian data hasil pengkodingan yang dilakukan oleh 

pengkoder cukup valid. Sehingga data yang diperoleh layak menjadi indikator 

pengukuran untuk mengetahui Relative Salience pada Harian Tribun Jabar. Begitu 

juga dengan tingkat kolerasi yang sangat tinggi dari pengkoder yang di mana hasil 

dari mengukur objektivitas ini di atas angka 70%. 

4.1.5.2  Uji Reliabilitas Koding Relative priority 

Hasil yang diperoleh dari pengukuran dilakukan oleh ketiga pengkoder, 

mengenai Pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta di Harian Umum 

Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar pada kategori Relative priority sebanyak 8 berita 

(masing-masing media 4 berita),  maka diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.19 
Hasil Pengkodingan Relative Priority Pikiran Rakyat 

NO Kategori Relative priority Barly Dede Rahmat Jumlah 
1 Penting 3 2 2 7 
2 Kurang Penting 1 2 2 5 
3 Tidak penting 0 0 0 0 

Jumlah 4 4 4 12 
 

Dengan menggunakan rumus Koefisien Pearsons (C), diperolehlah nilai x². 

Nilai x² pada Relative Priority ini adalah 0,684. Dengan demikian nilai (C) pada 

kategori Relative Priority yang terdapat pada Harian Umum Pikiran Rakyat 

adalah: 

 
= 0,684 

C² =  x²/n+x² = 0,684/(12+0,684) 

                      = 0,684/12,684 

                      = 0,0539 

IR = (1-C) x 100 % 

IR = (1 – 0,0539) x 100% 

IR = 0,947 X 100% 

IR = 94,7 % 

Dengan menggunakan rumus Chi-Kuadrat ini hasil dari kategori Relative 

Priority pada Harian Umum Pikiran Rakyat cukup tinggi yaitu 94,7%. Dengan 

demikian data hasil pengkodingan yang dilakukan oleh pengkoder cukup valid. 

Sehingga data yang diperoleh layak menjadi indikator pengukuran untuk 

mengetahui Relative Priority pada Harian Umum Pikiran Rakyat. Begitu juga 
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dengan tingkat kolerasi yang sangat tinggi dari pengkoder yang di mana hasil dari 

mengukur objektivitas ini di atas angka 70%. 

Tabel 4.20 
Hasil Pengkodingan Relative Priority Tribun Jabar 

NO Kategori Relative priority Barly Dede Rahmat Jumlah 
1 Penting 4 4 3 11 
2 Kurang Penting 0 0 1 1 
3 Tidak penting 0 0 0 0 

Jumlah 4 4 4 12 
 

Dengan menggunakan rumus Koefisien Pearsons (C), diperolehlah nilai x². 

Nilai x² pada Readability ini adalah 2,201. Dengan demikian nilai (C) pada 

kategori Readability yang terdapat pada Harian Umum Tribun Jabar adalah: 

 
= 2,201 

C² =  x²/n+x² = 2,201/(12+2,201) 

                      = 2,201/14,201 

                      = 0,154 

IR = (1-C) x 100 % 

IR = (1 – 0,154) x 100% 

IR = 0,846 X 100% 

IR = 84,6 % 

Dengan menggunakan rumus Chi-Kuadrat ini hasil dari kategori Relative 

priority pada Harian Umum Tribun Jabar cukup tinggi yaitu 84,6%. Dengan 

demikian data hasil pengkodingan yang dilakukan oleh pengkoder cukup valid. 

Sehingga data yang diperoleh layak menjadi indikator pengukuran untuk 
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mengetahui Relative priority pada Harian Umum Tribun Jabar. Begitu juga 

dengan tingkat kolerasi yang sangat tinggi dari pengkoder yang di mana hasil dari 

mengukur objektivitas ini di atas angka 70%. 

 

4.2 Analisis dan Interpretasi 

Pada tahap ini, dilakukan analisis deskriptif serta pembahasan mengenai 

objektivitas pemberitaan pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta di 

Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar, pada masing-masing sampel yang 

diteliti.  

Analisis dilakukan dengan cara melihat hasil coding dari coder yang 

bersangkutan, lalu membuat frekuensi dalam bentuk persen pada setiap hasilnya. 

Berikut tabel hasil akhir Indeks Reabilitas Koding (IRC) pada setiap kontruksi 

kategori : 

Tabel 4.21 
Hasil  Akhir Indeks Reabilitas Koding (IRC) Pada Setiap Kontruksi 

Kategori 
 

No. Konstruksi 
Kategori 

Sub Konstruksi  
Kategori 

Indeks 
Reabilitas 

Koding (IRC) 
Harian Uum 

Pikiran 
Rakyat 

Indeks 
Reabilitas 

Koding (IRC) 
Harian Umum 
Tribun Jabar 

Keputusan 

1. Faktualitas 
Faktualitas 99,1% 99,1% Lolos 

Checkability 99,1% 99,1% Lolos 
Readability 100% 84,6% Lolos 

2. Information Value 
Density 100% 94,2% Lolos 
Breadth 94,2% 100% Lolos 
Depth 100% 100% Lolos 

3. Akurasi Eye Witness Comparisons 100% 100% Lolos 

4. Completeness 
Kelengkapan Unsur Berita 100% 100% Lolos 

Reference 100% 100% Lolos 
 

5. 
 

Relevance 
Relative Salience 100% 100% Lolos 

Relative priority 94,7% 84,6% Lolos 

Hasil: Sumber Analisis 
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 Hasil akhir Indeks Reliabilitas Koding (IRC) di atas, sudah berada pada 

batas indeks yang ditetapkan oleh pengkoder, yaitu 70% yang berarti memiliki 

kolerasi yang tinggi , sehingga penelitian dapat dilanjutkan pada tahap analisis, 

karena varian hasilnya dari konstruksi kategorinya tidak bermasalah. 

 
4.2.1 Kategori Faktualitas 

4.2.1.1 Subkategori Faktualitas 

Tabel 4.22 
Hasil Frekuensi Kategori Faktualitas 

No. Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 
1 Fakta 290 46,03 
2 Opini 103 16,34 
3 Campuran fakta dan opini 229 36,34 
4 Bukan fakta bukan opini 8 1,26 

Jumlah 630 100% 
 

Dimensi faktualitas dibagi menjadi empat kelompok paragraf yang terdiri 

dari fakta, opini, campuran fakta dan opini, dan bukan fakta bukan opini.  

Dapat dilihat dalam tabel di atas bahwa dari kedua media yang penulis 

teliti yaitu Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar, didominasi oleh fakta 

dengan hasil persentase 46,03%, opini 16,34%, campuran fakta dan opini 36,34%, 

dan bukan fakta bukan opini 1,26%. Ini menunjukkan bahwa kedua media 

tersebut sudah baik dalam menulis nilai-nilai berita yang terkandung mengenai 

Pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta karena didominasi oleh paragraf 

fakta yang menghasilkan keobjektifan suatu berita. Namun kandungan campuran 

dari fakta dan opini juga cukup banyak, hal inilah yang dapat mengurangi nilai 

keobjektivan suatu berita. 
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 Contoh paragraf yang mengandung fakta pada Harian Umum Pikiran 

Rakyat dengan judul Tony Cedera, Djadjang Siapkan Jajang edisi 6 Mei 2014, 

yang berisikan: 

“Dia mengalami cedera lutut pada latihan Jumat lalu, terpeleset. Kami 
masih pantau terus kondisinya, ada dua hari waktu persiapan sebelum 
melawan Persija,” ujar Pelatih Persib Djangdjang Nurdjaman saat 
ditemui di Stadion Persib, Jalan Ahmad Yani, Senin (5/5/2014).” 
 
Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa apa yang ditulis oleh wartawan 

adalah fakta karena tidak mengandung unsur opini, campuran fakta dan opini 

sekalipun. Informasi tersebut merupakan hasil dari wawancara langsung yang 

dilakukan wartawan kepada pelatih Persib Bandung Djadjang Nurdjaman. Karena 

apa bila data ini di manipulasi atau tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, maka 

Djadjang Nurdjaman dapat menuntut pihak Redaksi Pikiran Rakyat karena telah 

membuat kebohongan kepada publik.  

“Namun, Macan Kemayoran yang memiliki satu pertandingan lebih 

banyak bisa saja menggusur Persib dan naik ke posisi kedua andaikan 

berhasil menundukkan Arema di Stadion Gelora Bung Karno, Minggu 

(4/5/2014).” 

 Paragraf di atas merupakan salah satu kalimat yang diambil dari Harian 

Umum Pikiran Rakyat dengan judul Edisi Persib Harus Bisa Tampil Sempurna 

edisi 3 Mei 2014 ini mengandung opini dari penulis berita. Dikatakan demikian 

karena terdapat kata “andaikan” yang berarti keberharapan dari penulis berita dan 

tidak sesuai data yang didapatkan oleh wartawan. Seharusnya penulis berita 

menuliskan data yang berdasarkan dari sumber, bukan berandai-andai karena 

sifatnya  adalah melampaui persitiwa yang belum terjadi. 
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 Begitu juga dengan contoh paragraf yang mengandung campuran dari 

fakta dan opini pada Harian Umum Tribun Jabar dengan judul Maung Kurang 

Beruntung edisi 9 Mei atau berita mengenai selesainya pertandingan antara Persib 

Bandung versus Persija Jakarta, yaitu: 

“Kali ini, bek Ismed Sofyan, yang akan mengambil tendangan pojok, 
merasa dilempari pendukung tuan rumah. Ia mendekati wasit dan 
memberikan benda hasil lemparan itu kepada wasit. Namun, pada menit 
ke-55, wasit tetap membiarkan laga berlangsung walau seorang assisten 
pelatih Persija harus dibawa keluar dari bench lantaran emosinya 
terpancing oleh sorakan Bobotoh di tribun barat.” 
 

 Dapat dilihat terdapat campuran fakta dan opini pada paragraf di atas, kata 

“emosinya terpancing oleh sorakan bobotoh” mengandung opini karena tidak ada 

verifikasi langsung langsung dari assisten pelatih Persija mengenai tindakan 

tersebut, karena hanya mengandalkan penglihatan di lapangan, apa benar assisten 

pelatih tersebut terpancing emosinya akibat sorakan bobotoh? Maka dari itu 

penulis mengasumsikan bahwa itu adalah opini yang dicampurkan oleh fakta. 

Faktanya terdapat pada menit yang tepat dan hirauan wasit yang melanjutkan 

pertandingan.  

Harian Umum Tribun Jabar dengan judul Maung Kurang Beruntung edisi 

9 Mei ini banyak mengandung campuran fakta dan opini karena isi beritanya 

menjelaskan tentang pertandingan yang berlangsung antara Persib Bandung 

versus Persija Jakarta. Bagaimana penulis berita menuliskan apa saja yang terjadi 

dilapangan hanya dengan penglihatan tanpa ada verifikasi kepada objek yang 

dituliskan.  
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4.2.1.2 Subkategori Checkability 

Tabel 4.23 
Hasil Frekuensi Kategori Checkability 

No. Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 
1 Dapat di verifikasi 556 88,25 
2 Tidak dapat diverifikasi 74 11,74 

Jumlah 630 100% 
 

Dimensi checkability dibagi menjadi dua kelompok paragraf yang terdiri 

dari dapat diverifikasi dan tidak dapat diverifikasi. Jika dilihat tabel frekuensi di 

atas, nilai atau kandungan berita yang dapat diverifikasi dalam kedua media 

tersebut lebih banyak yang dapat diverifikasi, sedangkan yang tidak hanya 

sebagian kecil saja. Jumlah persentase yang mencapai angka 88,25% dan hanya 

11,74% saja yang tidak bisa diverifikasi. Ini menunjukkan bahwa dari sekian 

kalimat yang terdiri dari fakta, opini, campuran fakta dan opini, dan bukan fakta, 

bukan opini itu dapat juga diverifikasi maupun tidak dapat diverifikasi.  

Dapat diverifikasi berarti berita tersebut dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya, karena proses verifikasi berkaitan dengan sumber berita dan 

keterangan yang didapat oleh wartawan, contohnya penyebutan narasumber. 

Verifikasi merupakan hal yang penting karena dapat mencegah kebohongan yang 

dilakukan wartawan kepada khalayak. Dengan demikian, berarti kedua media 

cetak ini telah menjunjung tinggi apa itu verifikasi kembali atau checkable agar 

berita tersebut tidak menghasilkan berita kabur.    

Contoh paragraf yang dapat diverifikasi pada Harian Umum Pikiran 

Rakyat dengan judul Mereka Menodai Perjanjian Damai edisi 9 Mei 2014, yaitu: 

repository.unisba.ac.id



86 

 

“Kapolres Cimahi Erwin Kurniawan berharap, islah antara bobotoh dan 

The Jakmania betul-betul dijalankan semua pihak.” 

 Pada paragraf di atas dapat dilihat bahwa penulis berita mengungkapkan 

nama narasumber Erwin Kurniawan dan keterang narasumber yaitu seorang 

Kapolres Cimahi. Penyebutan dari kedua aspek tersebut dapat meyakinkan 

khalayak bahwa berita atau ungkapan tersebut keluar langsung dari pernyataan 

narasumber. Sehingga tidak mungkin ada kebohongan pada berita yang akan 

disebarkan. 

“Pertarungan antara Persib dan Persija memang selalu diminati oleh 

suporter kedua tim. Di mana pun laga digelar, stadion selalu penuh 

sesak.” 

Paragraf di atas merupakan salah satu kalimat yang diambil dari Harian Umum 

Tribun Jabar dengan judul Edisi Pertarungan Penentu edisi 8 Mei 2014 yang 

tidak dapat diverifikasi. Dapat dilihat bahwa penulis berita menyebutkan hal yang 

belum tentu benar adanya. Apakah benar semua pendukung dari kedua 

kesebelasan meminatinya? Apakah jika laga tersebut berlangsung di luar 

indonesia stadion akan penuh sesak? Inilah yang disebut tidak dapat diverifikasi 

kebenarannya dari pernyataan penulis berita, karena tidak didukung dengan 

keterangan persitiwa yang sudah terjadi sebelumnya dan data yang jelas mengenai 

Persib Bandung versus Persija Jakarta. 
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4.2.1.3 Subkategori Readability 

Tabel 4.24 
Hasil Frekuensi Readability Pikiran Rakyat 

No. Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 
1 Informasi berguna 9 75,00 
2 Informasi kurang berguna 3 25,00 
3 Informasi tidak berguna 0 0,00 

Jumlah 12 100 % 
 

Tabel 4.25 
Hasil Frekuensi Readability Tribun Jabar 

No. Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 
1 Informasi berguna 11 91,66 
2 Informasi kurang berguna 1 8,33 
3 Informasi tidak berguna 0 0 

Jumlah 12 100 % 
 

Kategori Readability adalah untuk mengetahui seberapa bergunanya berita 

tersebut untuk disebarkan kepada khalayak. Jika dilihat pada tabel di atas yang 

diambil dari 4 sampel Harian Umum Pikiran Rakyat, maka berita yang berguna 

lebih banyak dibandingkan yang kurang berguna dan tidak bergunanya. Sebanyak 

75,00% beritanya berguna dan 25% kurang berguna.  

Berbeda dengan Tribun Jabar, Jika dilihat pada tabel di atas yang diambil 

dari 4 sampel Harian Umum Tribun Jabar, Sebanyak 91,66% beritanya berguna 

dan 11,11% kurang berguna. Hanya berbeda tipis dari Pikiran Rakyat yang 

mengumpulkan persetase sebesar 75,00% pada paragraf info yang berguna. Tidak 

Berbeda dengan Pikiran Rakyat, ini menunjukkan secara keseluruhan informasi 

mengenai Pertandingan Persib versus Persija yang disebarkan oleh Pikiran Rakyat 
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dan Tribun Jabar berguna dan penting bagi khalayak dikarenakan mencakup 

warga Jawa Barat yang terdiri dari Bobotoh Persib (pendukung Persib). Namun 

dalam hal ini Harian Umum Tribun Jabar sedikit lebih unggul dibandingkan 

Harian Umum Pikiran Rakyat dalam kategori Readability.  

Contoh paragraf informasi yang berguna pada Harian Umum Pikiran 

Rakyat  ada pada sampel berita dengan judul Mereka Menodai Perjanjian Damai 

edisi 9 Mei 2014 yang terbit setelah pertandingan Persib Bandung versus Persija 

Jakarta selesai (esok harinya). Isi berita ini menjelaskan bagaimana efek dari 

dimulainya pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta yang berujung 

dengan konflik yang dilakukan oleh ribuan The Jakmania di ruas tol Cikampek di 

kilometer 66 yang setidaknya meresahkan pengguna jalan tol. Informasi ini 

berguna karena mengandung nilai berita yang berkaitan dengan konflik serta jarak 

yang berdekatan dengan kota Bandung membuat khalayak yang membaca berita 

ini tahu apa yang sedang terjadi sebelum pertandingan di mulai.  

Begitu juga dengan Contoh paragraf informasi yang berguna pada Harian 

Umum Tribun Jabar  ada pada sampel berita dengan judul Izin Laga Belum 

Keluar  edisi 6 Mei 2014 yang terbit sebelum pertandingan Persib Bandung versus 

Persija Jakarta dimulai (H-2). Isi berita ini menjelaskan bagaimana Kepolisian 

belum mengeluarkan izin perihal pertandingan yang akan dilaksanakan, 

mengingat tinggal dua hari lagi pertandingan tersebut akan berlangsung. Informasi 

ini berguna dikarenakan dapat memberikan informasi kepada khalayak, baik yang 

sudah membeli tiket pertandingan maupun yang akan membeli tiket pertandingan. 
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Namun ada juga informasi yang kurang berguna contohnya ada pada 

Harian Umum Pikiran Rakyat  ada pada sampel berita dengan judul Persib Harus 

Bisa Tampil Sempurna edisi 3 Mei 2014 yang terbit sebelum pertandingan Persib 

Bandung versus Persija Jakarta dimulai (H-5). Penulis berpendapat bahwa berita 

ini kurang berguna dan hanya untuk menambahkan halaman karena terlalu dini 

untuk menerbitkan berita ini mengingat berlangsungnya pertandingan tersebut 

masih lama. Isi beritanya pun hanya menjelaskan bagaimana persiapan Persib 

Bandung menghadapi Persija Jakarta, padahal berita ini dapat diangkat ketika 

mendekati berlangsungnya pertandingan.  

 
4.2.2 Kategori Information Value 

4.2.2.1 Subkategori Density 

Tabel 4.26 
Hasil Frekuensi Density Pikiran Rakyat 

No. Kategori Frekuensi Persentase 
(%) 

1 Padat 6 50,00 
2 Tidak padat 6 50,00 

Jumlah 12 100 % 
 

Tabel 4.27 
Hasil Frekuensi Density Tribun Jabar 

 

No. Kategori Frekuensi Persentase 
(%) 

1 Padat 7 58,33 
2 Tidak padat 5 41,66 

Jumlah 12 100 % 
 

Pada kategori Density yaitu untuk mengetahui sepadat apakah beritanya 

dan sepenting apakah informasi yang dimuat, kami mengambil sampel sebanyak 4 
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berita dari masing-masing peneliti untuk mewakili pemberitaan di Harian Umum 

Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar  

Maka, berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa pada 

Harian Umum Pikiran Rakyat dari unsur kepadatannya memiliki persentase 

sebanyak 50,00%, sedangkan ketidakpadatannya pun 50,00%. Dapat diartikan 

Bahwa pemberitaan mengenai Pertandingan Persib Bandung versus Persija 

Jakarta yang disajikan oleh Harian Umum Pikiran Rakyat masih kurang tingkat 

kepadatannya, apalagi ini mencakup Bobotoh Persib yang tinggal di Jawa Barat. 

Tidak jauh berbeda dengan Harian Umum Pikiran Rakyat, Harian Umum 

Tribun Jabar jika dinilai dari unsur kepadatannya memiliki persentase sebesar 

58,33%, sedangkan berita yang tidak padat yaitu sebesar 33,33%. Dalam kategori 

ini, Harian Umum Tribun Jabar unggul tipis dibandingkan Harian Umum Pikiran 

Rakyat jika dilihat dari banyaknya berita yang padat. Harian Umum Pikiran 

Rakyat menghasilkan persentase sebesar 50,00%, sedangkan Harian Umum 

Tribun Jabar sebesar 58,33%. Namun, dapat diartikan bahwa pemberitaan 

mengenai Pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta pada kedua media 

cetak ini cukup padat akan informasi bagi masyarakat Jawa Barat. Perlu 

peningkatan yang harus dilakukan para pekerja jurnalistik Harian Umum Pikiran 

Rakyat dan Tribun jabar dalam membuat penulisan sehingga berita tersebut padat 

dan jelas sehingga dapat memberikan informasi yang cukup penting kepada 

khalayak. 

Contoh paragraf berita yang tidak padat pada Harian Umum Pikiran 

Rakyat  ada pada sampel berita dengan judul Tony Cedera, Djadjang Siapkan 

repository.unisba.ac.id



91 

 

Jajang edisi 6 Mei 2014. Isi berita tersebut menjelaskan seorang pemain Persib 

Bandung Tony Sucipto yang absen karena cedera dan akan digantikan oleh Jajang 

Sukmara pada pertandingan versus Persija Jakarta. Namun pemberitaan tersebut 

hanya sedikit dari topik utama (judul), penulis berita hanya menulis topik utama 

hingga kalimat ke-8 dari 19 kalimat pada berita ini. Ke-11 berita lainnya 

menjelaskan bagaimana pelatih Persib Bandung Djadjang Nurdjaman menatap 

pertandingan melawan Persija Jakarta. 

 Contoh paragraf berita yang padat pada Harian Umum Tribun Jabar  ada 

pada sampel berita dengan judul Izin Laga Belum Keluar  edisi 6 Mei 2014. Isi 

berita tersebut dikatakan padat karena isinya yang tidak keluar dari konteks. 

Penulis berita menjelaskan dengan baik pada pemberitaan edisi ini dengan 

menjelaskan permasalahan dan narasumber yang tepat sehingga membuat 

khalayak tidak kebingungan dengan judul beritanya karena sesuai. 

4.2.2.2 Subkategori Breadth 

Tabel 4.28 
Hasil Frekuensi Breadth Pikiran Rakyat 

 

No. Kategori Frekuensi Persentase 
(%) 

1 Satu Sudut Pandang 6 50,00 
2 Dua Sudut Pandang 6 50,00 
3 Lebih dari dua sudut pandang 0 0,00 

Jumlah 12 100 % 
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Tabel 4.29 
Hasil Frekuensi Breadth Tribun Jabar 

 

No. Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 
1 Satu Sudut Pandang 8 66,66 
2 Dua Sudut Pandang 4 33,33 
3 Lebih dari dua sudut pandang 0 0,00 

Jumlah 12 100 % 
 

Pada kategori Breadth, sudut pandang dalam berita menjadi fokus objek 

dalam penelitian. Penulis mengambil sampel sebanyak 4 berita dari Harian Umum 

Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar. Peneliti ingin mengetahui berapa sudut pandang 

yang terdapat dalam berita yang dikemas oleh Harian Umum Pikiran Rakyat dan 

Tribun Jabar.  

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Harian Umum Pikiran Rakyat 

mengumpulkan persentase yang 50,00% pada paragraf satu sudut pandang dan 

dua sudut pandang. Hasil ini menunjukkan berita yang ditampilkan Harian Umum 

Pikiran Rakyat cukup baik karena telah menggunakan sudut pandang untuk 

mendukung beritanya. Namun sayangnya Harian Umum Pikiran Rakyat masih 

kurang dalam mencari sudut pandang karena ada 6 frekuensi pada paragraf satu 

sudut pandang. Satu sudut pandang berarti hanya ada satu narsumber, padahal 

narasumber sangat penting untuk menjadikan suatu berita menjadi lebih berisi dan 

padat.  

Berbeda dengan Pikiran Rakyat, tabel di atas dari 4 sampel Tribun Jabar 

bahwa urutan pertama ditempati oleh kategori satu sudut pandang yang 

persentasenya sebesar 66,66% dan di urutan kedua ditempati oleh dua sudut 

pandang sebesar 33,33% saja. Dan di sini tidak ada lebih dari dua sudut pandang. 
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Ini menunjukkan kurangnya mencari sudut pandang yang dapat menjadikan isi 

berita menjadi berbobot dari kedua media cetak ini. Alangkah baiknya jika 

persentase tidak mencantumkan frekuensi pada paragraf satu sudut pandang. 

Padahal seorang wartawan tidak hanya dapat menyangkutkan isi berita yang 

berkaitan dengan sepakbola saja, namun ada juga bagian eksternal yang dilibatkan 

namun masih masuk ke dalam konteks, contohnya Bobotoh atau tim 

penyelenggara pertandingan (panpel). Penulis berharap para pekerja jurnalistik 

tidak malas dalam mencari narasumber atau sudut pandang agar berita tersebut 

berbobot. 

4.2.2.3 Subkategori Depth 

 

Tabel 4.30 
Hasil Frekuensi Depth Pikiran Rakyat 

 

No. Kategori Frekuensi Persentase 
(%) 

1 Mendalam 8 66,66 
2 Kurang mendalam 4 33,33 
3 Tidak mendalam 0 0,00 

Jumlah 12 100 % 
 

Tabel 4.31 
Hasil Frekuensi Depth Tribun Jabar 

 

No. Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 
1 Mendalam 6 50,00 
2 Kurang mendalam 6 50,00 
3 Tidak mendalam 0 0,00 

Jumlah 12 100 % 
 

Pada kategori Depth, bagaimana peneliti ingin mengetahui seberapa 

mendalam penjelasan yang diberikan untuk memverifikasi fakta atau menjelaskan 
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peristiwa yang diliput. Penulis mengambil sampel sebanyak 4 berita dari Harian 

Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar. 

Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa dalam Harian Umum 

Pikiran Rakyat, kategori mendalam memiliki persentase sebesar 66,66%, angka 

yang paling besar bila dibandingkan dengan kategori kurang mendalam yang 

mencapai persentase sebesar 33,33%. Hal ini cukup baik, meskipun masih 

berbeda tipis dengan persentase pada paragraf “kurang mendalam”nya, yang 

terpenting persentasi dari persentase paragraf “mendalam”nya lebih banyak 

karena semakin dalam berita maka semakin berbobot isinya dan akan menambah 

pengetahuan dari khalayak itu sendiri.  

Berbeda dengan Harian Umum Pikiran Rakyat, Harian Umum Tribun 

Jabar mengumpulkan persentase yang sama kuat antara paragraf mendalam dan 

kurang mendalam yaitu 50,00%. Ini dapat dikatakan kurang baik karena seperti 

yang dikatakan sebelumnya semakin dalam berita maka semakin berbobot isinya 

dan akan menambah pengetahuan dari khalayak itu sendiri. Untuk kedalaman 

berita Harian Umum Pikiran Rakyat lebih unggul dibandingkan Harian Umum 

Tribun Jabar. 

Contoh paragraf berita mendalam pada Harian Umum Pikiran Rakyat  ada 

pada sampel berita dengan judul Persija Targetkan Menggerser Posisi Persib 

edisi 8 Mei 2014 yang terbit menjelang pertandingan berlangsung (hari H). Isi 

berita ini menjelaskan bagaimana Pelatih Persija Jakarta Benny Dollo menjawab 

pertanyaan wartawan  untuk menatap pertandingan yang penting ketika bertamu 

menjamu Persib Bandung  dan  meminta keamanan untuk timnya agar tidak ada 

repository.unisba.ac.id



95 

 

keributan (konflik). Dapat dilihat di sini tidak hanya menampilkan berita tentang 

pertandingan saja, namun menampilkan apa yang tidak ada hubungannya dengan 

pertandingan yaitu persoalan keamanan.  

“Ia menambahkan, tidak ada persiapan khusus melawan Persib , tapi 
mereka hanya menekankan pada pengamanan. Menurut mantan pelatih 
timnas itu, pihaknya tidak ingin kejadian ketika dijamu Pelita Bandung 
Raya beberapa bulan lalu terulang kembali ketika bertemu Persib di 
Stadion Si Jalak Harupat. Seusai dijamu PBR, awak Persija harus 
dievakuasi hingga KM 97 tol Cipularang. “itu sudah enggak sehat. Ya, 
kami minta pengamanan ketat. Dan di sini sudah memahami itu,” 
ucapnya.“ 
 
Contoh paragraf berita kurang mendalam pada Harian Umum Tribun Jabar  

ada pada sampel berita dengan judul Maung Kurang Beruntung edisi 9 Mei 2014 

yang terbit setelah pertandingan berlangsung (hari H+1). Isi beritaini menjelaskan 

bagaimana pertandingan berlangsung. Namun ada yang kurang ketika penulis 

menyimak berita ini yaitu tidak adanya wawancara yang dilakukan terhadap 

pelatih Persija Jakarta Benny Dollo, yang ada hanya komentar dari Pelatih Persib 

Bandung Djadjang Nurdjaman saja, itupun hanya satu komentar. Seharusnya 

wartawan juga mewawancarai Benny Dollo agar khalayak mengetahui komentar 

apa yang keluar setelah pertandingan ini selesai sehingga berita tersebut 

mendalam dan menyebabkan kurang mendalamnya berita. 
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4.2.3 Kategori Akurasi 

4.2.3.1 Subkategori Eye Witness Comparisons 

Tabel 4.32 
Hasil Frekuensi Eye Witness Comparisons Pikiran Rakyat 

 

No. Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 
1 Tidak ada saksi 0 0,00 
2 Saksi diungkapkan jati dirinya 12 100,00 
3 Saksi tidak di ungkapkan jati dirinya 0  0,00 

Jumlah 12 100 %12 
 

Tabel 4.33 
Hasil Frekuensi Eye Witness Comparisons Tribun Jabar 

 

No. Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 
1 Tidak ada saksi 0 0,00 
2 Saksi diungkapkan jati dirinya 12 100,00 
3 Saksi tidak di ungkapkan jati dirinya 0  0,00 

Jumlah 12 100 %12 
 

Eye Witness Comparisons adalah bagaimana penulis ingin mengetahui 

apakah di dalam suatu berita disebutkan narasumbernya. Penulis mengambil 

sampel sebanyak 4 berita dari Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar. 

Berdasarkan tabel di atas, Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar 

memiliki persentase yang cukup tinggi pada paragraf saksi diungkapkan 

jatidirinya sebesar 100,00 %. Ini menunjukkan bahwa berita mengenai 

Pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta jelas asal usul dan sumbernya 

karena terdapat narasumber yang dicantumkan dalam isi berita dan disebutkan 

statusnya sebagai apa. Hal ini penting karena dengan diungkapkannya nama dan 

status dari narasumber maka khalayak yang membaca berita tidak akan timbul 

rasa ragu dari mana sumber beritanya. Bayangkan jika suatu media tidak 
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mencatumkan nama dan statusnya, maka penulis yakin pembaca akan 

kebingungan siapa dan darimana berita ini didapat. 

Contoh paragraf berita mendalam pada Harian Umum Pikiran Rakyat  ada 

pada sampel berita dengan judul Mereka Menodai Perjanjian Damai edisi 9 Mei 

2014. Isi berita ini menceritakan kronologis dari keributan yang dilakukan oleh 

ribuan The Jakmania di ruas tol Cipularang km 66. Disebutkan satu-satu siapa 

saja yang terlibat dalam permasalahan ini yang tentunya berkaitan dengan 

beritanya. Berikut penggalan-penggalan kalimat yang menunjukkan saksi 

diungkapkan jatidirinya: 

“Mobil saya dihadang. Kunci mobil, uang tunai, dan HP milik saya 
dirampas. Setelah itu, mereka memecahkan kaca mobil saya,” ujar Ba’o, 
warga Telukjambe Barat.” 

Rudi Setiawan, salah seorang saksi, menyatakan bahwa peristiwa itu 
berlangsung hampir satu jam. Tak pelak, kemacetan panjang pun terjadi. 
Imbasnya ke Bekasi dan jalur Pantura Subang. “(Apalagi), kerusuhan 
terjadi di beberapa titik. Selain di kilometer 66m juga terjadi di kilometer 
42 Karawang Barat,” katanya. 

Kapolres Cimahi Erwin Kurniawan berharap, islah antara bobotoh dan 
The Jakmania betul-betul dijalankan semua pihak. “Mengingat besarnya 
pendukung klub sepak bola kebanggan Jawa Barat, masyarakat harus 
menilai pentingnya perdamaian. Pasalnya, banyak pihak yang tidak 
berkepentingan dirugikan oleh perseteruan yang telah berlangsung lebih 
17 tahun tersebut,” ujarnya. 

 
Dalam penggalan-penggalan kalimat di atas disebutkan bahwa korban, 

saksi peristiwa, dan pihak berwenang disebutkan jatidirinya yang mendukung dari 

sahihnya berita. Hal ini juga dapat meyakinkan pembaca bahwa berita tersebut 

tidak mengada-ngada dan benar terjadi. Menyantumkan narasumber memang hal 

penting untuk suatu berita, agar berita tersebut jelas darimana sumbernya. Dalam 
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hal ini kedua media cetak ini sudah baik karena mencantumkan narasumber yang 

jelas beserta statusnya.   

 
4.2.4 Kategori Completeness 

4.2.4.1 Subkategori Kelengkapan Unsur Berita 

Tabel 4.34 
Hasil Frekuensi Kelengkapan Unsur Berita Pikiran Rakyat 

 

No. Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 
1 Berita lengkap(5W+1H) 12 100,00 
2 Berita Tidak lengkap 0 0,00 

Jumlah 12 100 % 
 

Tabel 4.35 
Hasil Frekuensi Kelengkapan Unsur Berita Tribun Jabar 

 

No. Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 
1 Berita lengkap(5W+1H) 12 100,00 
2 Berita Tidak lengkap 0 0,00 

Jumlah 12 100 % 
 

Pada kategori kelengkapan Unsur berita peneliti ingin mengetahui apakah 

dalam berita tersebut melengkapi kewajiban dalam suatu berita yaitu 5W+1H 

(what, who, when, where, why, how) yang menjadi unsur dasar dalam 

pemberitaan. Penulis mengambil sampel sebanyak 4 berita dari Harian Umum 

Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar Berdasarkan tabel di atas, Harian Umum Pikiran 

Rakyat dan Tribun Jabar memiliki persentase yang cukup tinggi pada paragraf 

berita lengkap (5W+1H) sebesar 100,00 %.  

Hal ini menunjukkan bahwa Harian Umum Pikiran Rakyat Tribun Jabar 

sudah melakukan kerja yang baik sebagai media cetak yang memenuhi kewajiban 
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dalam dunia jurnalistik yaitu 5W+1H yang merupakan dasar dari pembuatan 

berita. Jangan dianggap sepele jika suatu berita tidak ada salah satu dari what, 

who, when, where, why, how karena akan berakibat berita tersebut kurang lengkap 

dan tidak jelas arahnya. Bukan memberikan informasi yang tepat, malah akan 

memberikan informasi yang diragukan kebenarannya. 

Contoh paragraf berita yang mengandung 5W+1H pada Harian Umum 

Pikiran Rakyat  ada pada sampel berita dengan judul Persib Harus Bisa Tampil 

Sempurna edisi 9 Mei 2014.  

Persib Bandung harus bekerja keras dan tampil sempurna untuk bisa 

menang dan memperpanjang rekor tidak pernah kalah dari Persija Jakarta dalam 

dua musim terakhir. Pelatih Persib Djadjang Nurdjaman menilai, Persija saat ini 

merupakan tim yang lebih konsisten dibandingkan dengan musim lalu dan sedang 

berada dalam grafik performa bagus di bawah kendali Benny Dollo.  

“Ini adalah pertandingan besar yang menutup putaran pertama, wajib 
menang tentunya. Pertandingan pasti tidak akan mudah, Persija sekarang 
lebih bagus daripada musim lalu, lebih solid dan konsisten,” ujar 
Djadjang seusai memipin latihan pagi di Stadion Persib, Jalan Ahmad 
Yani, Kota Bandung, Jumat (2/5/2014). Persib akan menjamu Persija 
Jakarta di Si Jalak Harupat, Kamis (8/5/2014) pukul 15.30. Maung 
Bandung punya statistik bagus karena tidak pernah kalah dalam empat 
pertemuan dua musim terakhir Liga Super Indonesia, dengan catatan 
selalu menang di Stadion Si Jalak Harupat, 1-0 dan 3-1, serta imbang saat 
berduel tandang dengan skor 2-2 dan 1-1.  
 
Dapat dilihat unsur 5W+1H pada salah satu penggalan kalimat di atas. 

What (apa)  di sini menjelaskan topik yang diangkat berita yaitu pandangan 

Pelatih Persib Bandung Djadjang Nurdjaman menatap pertandingan melawan 

Persija Jakarta . Who (siapa) adalah Djadjang Nurdjaman, Persib Bandung, dan 

Persija Jakarta. When (kapan) adalah ketika Djadjang Nurdjaman diwawancara 
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Jumat (2/5/2014) dan waktu berlangsungnya pertandingan yaitu Kamis, 

(8/5/2014). Where (di mana) adalah tempat Djadjang Nurdjaman diwawancara di 

Stadion Persib, Jalan Ahmad Yani dan  berlangsungnya pertandingan yaitu di 

Stadion Si Jalak Harupat. Why (kenapa) di sini adalah bagaimana statistik yang 

mencatatakan bahwa dalam empat pertemuan dua musim terakhir di Liga Super 

Indonesia selalu menang jika bermain di Stadion Si Jalak Harupat. How 

(bagaimana) di sini adalah ketika persib bandung harus bekerja keras dan tampil 

sempurna untuk dapat memenangkan pertandingan dan memperpanjang rekor 

tidak pernah kalah dari Persija Jakarta dalam dua musim terakhir, dikarenakan di 

musim ini Persija Jakarta lebih konsisten dibandingkan musim sebelumnya. 

 
4.2.4.2 Subkategori Reference 

Tabel 4.36 
Hasil Frekuensi Reference Pikiran Rakyat 

No. Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 
1 Ada referensi 12 100,00 
2 Tidak ada referensi 0 0,00 

Jumlah 12 100 % 
 

Tabel 4.37 
Hasil Frekuensi Reference Tribun Jabar 

 

No. Kategori Frekuensi Persentase 
(%) 

1 Ada referensi 12 100,00 
2 Tidak ada referensi 0 0,00 

Jumlah 12 100 % 
 

Pada kategori Reference. Peneliti ingin mengetahui apakah berita memuat 

rujukan pada peristiwa sejenis di masa lampau, atau mencantumkan catatan 
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lainnya untuk mendukung isi berita tersebut.  Berdasarkan tabel di atas, Harian 

Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar mendapatkan hasil yang sama yaitu 

100% pada paragraf ada refrerensi dari 4 sampel yang dipilih dari berita Harian 

Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar. Ini menujukan bahwa kedua media cetak 

ini selalu memasukan data-data di masa lampau agar beritanya sahih dan 

berkelanjutan seperti sebelumnya.  

Contoh paragraf berita yang menggunakan referensi pada Harian Umum 

Tribun Jabar  ada pada sampel berita dengan judul Pertarungan Penentu edisi 8 

Mei 2014. Berita ini berisi mengenai persiapan tim dan  pertandingan yang akan 

dilaksanakan pada hari itu juga. Berikut penggalan kalimat yang menggunakan 

referensi sebelumnya untuk mendukung suatu berita: 

Menjelang laga ini, badai cedera menghampiri Persib. Bek kiri Tony 
Sucipto di beberapa sesi latihan harus berlatih terpisah. Dan yang paling 
anyar adalah cedera yang menimpa Muhammad Ridwan. ”Ridwan harus 
menjalani operasi. Sudah pasti tidak bermain. Tony sudah ada kemajuan. 
Kemungkinan bisa bermain.” Ujar mantan pelatih Pelita Jaya Karawang 
ini.  
 
Dalam penggalan kalimat tersebut dijelaskan bagaimana Tony Sucipto dan 

Muhammad Ridwan dipastikan tidak dapat memperkuat Persib Bandung ketika 

menghadapi Persija Jakarta dikarenakan cedera. Berita ini sebelumnya sempat 

muncul pada Harian Umum Tribun Jabar dengan judul Tanpa Ridwan di Laga 

Krusial edisi 7 Mei 2014 dan Harian Umum Pikiran Rakyat dengan judul Tony 

Cedera, Djadjang Siapkan Jajang edisi 6 Mei 2014 yang menjelaskan tentang 

kedua pemain ini sedang bermasalah dengan kondisi kesehatannya untuk menatap 

pertandingan melawan Persija Jakarta. 
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4.2.5 Kategori Relevance 

4.2.5.1 Subkategori Relative Salience 

Tabel 4.38 
Hasil Frekuensi Relative Salience Pikiran Rakyat 

 

No. Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 
1 Relevan 12 100,00 
2 Tidak relevan 0 0,00 

Jumlah 12 100 % 
 

Tabel 4.39 
Hasil Frekuensi Relative Salience Tribun Jabar 

 

No. Kategori Frekuensi Persentase 
(%) 

1 Relevan 12 100,00 
2 Tidak relevan 0 0,00 

Jumlah 12 100 % 
 
Relative Salience merupakan paragraf yang berisikan relvan dan tidak 

relevan. Apakah suatu berita memang relevan utnuk diangkat pada masa sekarang 

atau hanya ini cuman sekedar blow up yang tidak penting. 

 Jika dilihat dari tabel di atas, Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun 

Jabar sama-sama mengumpulkan persentase yang sempurna yaitu 100%. Tentu ini 

menunjukkan bahwa berita yang diangkat kedua media cetak ini mengenai 

pertandingan antara Persib Bandung versus Persija Jakarta ini bukan hanya 

sekedar blow up yang tidak penting dan menaikan pamor semata, tetapi sesuatu 

yang penting untuk diketahui oleh khalayak. dikatakan relevan karena Persib 

Bandung merupakan icon dari masyarakat Jawa Barat. Maka setiap harinya 

memang berita Persib Bandung selalu diminati oleh bobotoh yang didominasi 

masyarakat Jawa Barat, apalagi ini mengenai pertandingan melawan Persija 
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Jakarta yang merupakan pertadingan besar di kancah Liga Indonesia yang sangat 

ditunggu oleh para pecinta sepak bola di Jawa Barat bahkan negeri ini. 

Contoh paragraf berita yang relevan adalah pada Harian Umum Tribun 

Jabar  ada pada sampel berita dengan judul Maung Kurang Beruntung edisi 9 Mei 

2014. Isi berita ini menjelaskan berlangsungnya pertandingan ini karena terbit 

setelah pertandingan selesai (8 Mei 2014). Begitu juga dengan penempatan berita 

ini yang mengisi bagian halaman utama dari Harian Umum Tribun Jabar beserta 

foto yang menandakan bahwa berita ini tidak hanya untuk memblow up dan 

bermanfaat bagi khalayak. Relative Salience digunakan untuk mengkaji apakah 

berita tersebut penting atau hanya untuk memenuhi halaman korannya saja 

padahal masih banyak yang lebih penting dari berita tersebut 

 
4.2.5.2 Subkategori Relative Priority 

Tabel 4.40 
Hasil Frekuensi Relative Priority Pikiran Rakyat 

 

No. Kategori Frekuensi Persentase 
(%) 

1 Penting 7 58,33 
2 Kurang Penting 5 41,66 
3 Tidak penting 0 0,00 

Jumlah 12 100 % 
 

Tabel 4.41 
Hasil Frekuensi Relative Priority Tribun Jabar 

 

No. Kategori Frekuensi Persentase 
(%) 

1 Penting 11 91,66 
2 Kurang Penting 1 8,33 
3 Tidak penting 0 0,00 

Jumlah 12 100 %12 
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Secara keseluruhan berita tentang Pertandingan Persib Bandung versus 

Persija yang di muat Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar rata-rata 

tidak dibagian belakang, melainkan terdapat pada rubrik khusus Persib maupun 

Olahraga. Namun jika dilihat dari sisi “penting”nya Harian Umum Pikiran Rakyat 

mengumpulkan persentease sebanyak 58,33% penting, 41,66% kurang penting. 

Ini menunjukkan bahwa rata-rata beritanya penting, namun masih banyak juga 

berita yang kurang penting untuk dimuat. Menurut penulis berita kurang penting 

itu ukurannya berada di tengah-tengah (antara penting dan tidak penting).   

 Berbeda jauh dengan Harian Umum Pikiran Rakyat, Harian Umum Tribun 

Jabar lebih unggul. Persentase “penting” dari Harian Umum Tribun jabar 

mengumpulkan persentase sebanyak 91,66% penting dan 8,66% kurang penting. 

Dengan Relative priority para pembacanya tentu akan mengetahui mana saja 

berita yang penting, mana yang kurang penting.  

 Contoh paragraf berita yang penting adalah pada Harian Umum Tribun 

Jabar  ada pada sampel berita dengan judul Maung Kurang Beruntung dan pada 

Harian Umum Pikiran Rakyat dengan judul Mereka Menodai Perjanjian Damai 

edisi 9 Mei 2014. Seperti yang dijelaskan sebelumnya berita ini terbit setelah 

pertandingan antara Persib Bandung dan Persija Jakarta selesai. Namun keduanya 

berbeda mengangkat topik, Harian Umum Pikiran Rakyat mengangkat kronologis 

keributan The Jakmania yang terjadi di ruas Tol Cipularang km 66, sedangkan 

Harian Umum Tribun Jabar mengangkat jalannya pertandingan yang berlangsung 

90 menit itu. Kedua berita ini sangat penting dan tampil pada bagian utama berita 

beserta foto-foto peristiwanya masing-masing. Dikatakan penting karena tidak 
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semua bobotoh atau pembaca mengikuti dan menyaksikan peristiwa yang terjadi 

pada tanggal 8 Mei 2014 (keributan The Jakmania dan jalannya pertandingan).   

Contoh paragraf berita yang kurang penting adalah Harian Umum Pikiran 

Rakyat dengan judul Persija Targetkan Menggerser Posisi Persib edisi 8 Mei 

2014. Isi dari berita tersebut adalah bagaimana target yang dipasang oleh Persija 

Jakarta guna menghadapi Persib Bandung dan komentar dari Benny Dollo 

mengenai cederanya Muhammad Ridwan. Untuk media dengan cakupan yang 

didominasi oleh Bobotoh dirasa berita ini kurang penting karena membahas 

mengenai tim rival yaitu Persija Jakarta. Penulis sendiri adalah Bobotoh dan 

kurang meminati berita seperti ini, yang diminati adalah bagaimana persiapan 

Persib Bandung untuk menghadapi Persija Jakarta. 
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