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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Sebelum dilakukannya penelitian ini, penulis juga mengacu pada 

penelitian-penelitian sebelumnya. Baik itu yang memiliki tema yang sama, 

variabel maupun tentang metode yang digunakan. Berikut beberapa hasil 

penelitian: 

Penelitian tentang pemberitaan media dengan analisis isi pernah dilakukan 

oleh Eko (2006) yang berjudul studi analisis isi pemberitaan media massa tentang 

lingkungan hidup dan implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan di 

Kabupaten Bangka. Dalam penelitiannya ini, Eko menggunakan pemberitaan pada 

surat kabar lokal Bangka sebagai objek penelitiannya. Metode analisis isi 

dipadukan dengan teknik wawancara mendalam kepada sumber diterapkan pada 

penelitian ini. Pengolahan data dilakukan dengan teknik coding manual, coding 

sheet dan panduan wawancara. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan bar 

diagram. Hasil wawancara digunakan untuk mempertajam analisis. Hasil 

penelitian ini menunjukkan berdasarkan intensitas pemberitaan, Bangka Pos 

paling intensif memuat isu dan masalah lingkungan dibanding Babel Pos dan 

Rakyat Pos. Ini terlihat dari tingginya frekuensi pemberitaan Bangka Pos 

(47,86%), sementara itu Babel Pos (32,48%) dan Rakyat Pos (19,66%). Pada 

dimensi tata letak pemakaian kolom kecil oleh ketiga surat kabar dengan ukuran 

di bawah 75 cm/kolom cenderung tinggi dengan total 95,73%. Sedangkan rubrik 

artikel berita (66,67%) merupakan pilihan yang paling sering digunakan oleh 

ketiga surat kabar. Sementara itu dari aspek teknik penulisan, teknik straight news 

merupakan pilihan tertinggi dengan jumlah 88,51% yang dipakai ketiga surat 

kabar. Berdasarkan nara sumber ketiga surat kabar cenderung tinggi dalam 

penggunaan narasumber tunggal (80,34%). Birokrat paling kerap dijadikan 

narasumber (37,32%), diikuti wartawan (24,65%), dan masyarakat (16,29%). Isu 

yang kemunculannya tinggi adalah isu dampak lingkungan (32,48%). Disusul 

oleh isu hukum lingkungan (27,35%) dan kebijakan lingkungan (20,51%). Dari 
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ketiga isu tadi ekses penambangan adalah permasalahan yang sering ditulis. 

Berdasarkan substansi isi, berita yang sering muncul adalah berita berkategori 

tahap penyusunan agenda yakni (47,86%) dan tahap implementasi kebijakan 

yakni (37,61%), sedangkan tahap evaluasi hanya (8,55%).  

Implikasi pada aspek kontrol sosial terbukanya ruang untuk kritik, input 

dan tuntutan kebijakan. Pada aspek kebijakan terlihat adanya perbaikan 

perencanaan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangka dengan 

meningkatnya partisipasi masyarakat. Pada aspek media semakin terbukanya 

peran media untuk aktif mengontrol dan menjembatani stakeholders dalam 

pengelolaan lingkungan. Sebagai rekomendasi, media disarankan 

mengoptimalkan peran melalui peningkatan kinerja dan kapasitas wartawannya 

untuk mengontrol kebijakan serta aktif menjadi forum komunikasi antar 

stakeholders. Pemerintah diharapkan lebih responsif, meningkatkan keterpaduan 

dan SDM, konsisten menegakkan aturan, serta transparan sehingga 

akuntabilitasnya terjaga, dan yang terpenting senantiasa menumbuhkan 

sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam 

pengelolaan lingkungan.  

Tahun 2015, Analisa dkk melakukan penelitian terkait media dan budaya. 

Penelitiannya berjudul Media Lokal dan Pelestarian Budaya Lokal: Analisis Isi 

Pemberitaan Koran Lokal di Yogyakarta tentang Pelestarian dan Pengelolaan 

Aset Budaya Daerah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Eko, 

dimana objek peneitiannya sama-sama mengunakan surat kabar harian lokal dan 

metode yang digunakan menggunakan metode analisis isi kuantitatif dan 

kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa koran-koran lokal yang 

diteliti memilih menampilkan pemberitaan isu-isu aset budaya dengan jenis tata 

letak sirkus. Tata letak ini menunjukkan bahwa menurut media-media lokal ini 

pemberitaan mengenai aset budaya lokal tidak memiliki nilai berita tinggi, 

karenanya hanya menempati posisi sebagai berita pelenglap saja, bukan berita 

utama. Terkait struktur berita, sebagian besar berita dikemas dengan struktur 

biasa. Berita terkait isu-isu aset budaya tidak menunjukkan pemberitaan yang 

lengkap atau komprehensif. 
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Kingcon (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Kualitas Pemberitaan 

Televisi Ditinjau dari Aspek Kelengkapan dan Objektivitas Berita” (Studi 

Analisis Isi Program Berita Sore pada Stasiun Televisi Berita Metro TV dan TV 

One Periode 23 Juli 2009-13 Agustus 2009). Hasil penelitian ini menyatakan 

kualitas pemberitaan televisi ditinjau dari aspek kelengkapan yang memenuhi 

unsur 5W1H cukup terpenuhi, hal ini terlihat dari hasil penelitian yang dimana 

dari keseluruhan 75 berita, berita yang memenuhi unsure 5W1H terdapat pada 

65 (86,7 %) berita yang disiarkan. Angka ini menunjukkan tingginya kesadaran 

para pemangku pemberitaan dalam stasiun televisi  dalam menyiarkan sebuah 

informasi kepada publik khususnya dalam pemenuhan unsure 5W1H dalam 

peliputan sebuah berita, pemenuhan unsur 5W1H dalam dunia pemberitaan 

khususnya pada stasiun berita TV agak berbeda dengan pemberitaan pada media 

cetak, penerapan 5W1H pada stasiun televisi sebagian besar sudah terangkum 

dalam visual yang ada. Dalam hal pemenuhan unsur kelengkapan 5W1H pada 

program pemberitaan, media televisi memiliki nilai sangat baik (professional). 

Kualitas pemberitaan televisi ditinjau dari aspek kelengkapan yang 

memenuhi unsur kesesuaian narasi dengan video terdapat sekitar 46 berita 

(61,3%) dari total 75 berita yang disiarkan yang memenuhi unsur ini. Berita atau 

informasi yang didapatkan oleh reporter akan diolah menjadi satu kesatuan 

dengan gambar ang didapat oleh cameraman, informasi yang akan disampaikan 

kepada publik menuntut cameraman bekerja secara maksimal karena cameraman 

harus mampu menterjemahkan informasi ke dalam gambar. Dalam hal 

pemenuhan unsur kesesuaian narasi dengan video pada program pemberitaan, 

media televisi memiliki nilai baik (cukup professional). Untuk berita yang 

mengandung unsur konflik, pemberitaan yang disampaikan oleh stasiun berita 

sangat jauh dari kata objektif, hal ini terlihat dari hasil penelitian yang penulis 

lakukan pada stasiun berita Metro TV dan TV One periode tanggal 23 Juli 2009 

sampai tanggal 13 Agustus 2009, dari keseluruhan 10 berita yang mengandung 

unsur konflik hanya terdapat 1 berita (10%) yang mengandung aspek 

objektifitas. Dalam dunia jurnalistik semua pihak yang bertikai harus terwakili 

pernyataannya dalam pemberitaan. Stasiun berita harus bersikap netral dalam 
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menyampaikan informasi kepada publik, tidak boleh berpihak kepada salah satu 

pihak. Hal ini sangat bertentangan dengan kode etik jurnalistik yang menjadi 

pedoman para penggiat pemberitaan, khususnya Pasal 1, yang mengatakan 

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, 

berimbang, dan tidak beritikad buruk. Pasal 2, Wartawan Indonesia menempuh 

cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Dalam hal 

objektivitas berita pada program pemberitaan, media televisi memiliki nilai 

buruk (tidak professional). 

Perbedaan penelitian yang dilakukan dalam tugas akhir ini dengan 

penelitian-penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya yakni metode yang 

digunakan dalam penelitian tugas akhir ini ialah metode kuantitatif 

menggunakan analisis isi dengan uji eksak Fisher tidak hanya dengan diagram 

saja seperti penelitian sebelumnya. Penggunaaan studi analisis isi digunakan 

untuk mengetaui kualitas isi pemberitaan pencurian aset budaya di Museum 

Sonobudoyo Yogyakarta. Sedangkan penggunaan uji eksak Fisher untuk 

memperkuat penelitian yang dilakukan saat melakukan analisis isi. Objek 

penelitiannya adalah dua situs berita online, detik.com dan kompas.com. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini yakni data kualitas pemberitaan pencurian 

di Museum Sonobudoyo Yogyakarta pada detik.com dan kompas.com. Kualitas 

pemberitaan yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah kelengkapan yang 

ditandai dengan adanya unsur 5W1H pada berita di situs detik.com dan 

kompas.com. Selain kelengkapan pemberitaan peneliti juga melihat ada tidaknya 

kesalahan dalam penulisan redaksional yang dapat berakibat kurangnya 

kepercayaan pembaca pada situs berita terkait dan yang terakhir adalah jumlah 

responden yang lebih dari satu orang.  Selain itu alat analisis menggunakan  

program R. 


