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BAB III 

DASAR TEORI 

 

3.1 Tinjauan  Statistik 

3.1.1 Uji Reliabilitas 

Guna memenuhi syarat obyektivitas, hasil perhitungan dari pengukuran 

unit analisis perlu diuji kembali. Adapun rumus yang dipakai dalam penghitungan 

tingkat kepercayaan intercoder pada penelitian ini menggunakan intercoder 

reability dari Holsti (Bulaeng, 2004) sebagai berikut: 

  

 ................................................................  (3.1) 

 

Keterangan: 

CR  : Coefisien Reability 

M  : hasil koding yang sama dari dua orang koder 

N    : jumlah objek yang dikategori 

Menurut Lasswell (Flournoy, 1989), pemberian angka yang menunjukkan 

kesamaan antara pelaksana koding sebaiknya berkisar antara 70 - 80 persen, 

dengan demikian proses koding dapat diterima sebagai keterpercayaan. 

3.1.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif adalah suatu metode analisis yang merupakan 

teknik mengumpulkan, mengolah, menyederhanakan, menyajikan serta 

menganalisis data kuantitatif secara deskriptif agar dapat memberikan gambaran 

yang teratur tentang suatu peristiwa kedalam bentuk tabel atau grafik (Dajan, 

1986). 

Analisis statistik deskriptif dibagi menjadi beberapa jenis yaitu studi kasus, 

survei, studi perkembangan, studi tindak lanjut, analisis dokumenter, analisis 

kecendrungan, dan studi korelasi. Analisis dokumenter sering disebut dengan 

analisis isi (Furchan, 2004). 

 

𝐶𝑅 = 
2𝑀

𝑁1 + 𝑁2
 × 100% 
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3.1.3 Analisis Isi 

Menurut Flournoy (1989), analisis isi adalah suatu metoda untuk 

mengamati dan mengukur isi komunikasi. Metoda ini sering digunakan untuk 

mengetahui karakteristik isi surat kabar mengenai frekuensi, volume berdasarkan 

bidang masalah, penggunaan sumber informasi dan kecenderungan isi. Sementara 

itu menurut Rakhmat (1991), analisis isi berguna untuk memperoleh keterangan 

dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang.  

Berelson (dalam Holsti, 1969), menyebutkan bahwa teknik penelitian yang 

menggunakan analisis isi bisa menggambarkan secara objektif, sistematik dan 

kuantitatif tentang isi komunikasi yang tersurat. Objektivitas dicapai dengan 

menggunakan kategori analisis yang diklasifikasi secara tepat sehingga orang lain 

yang menggunakannya untuk menganalisis isi yang sama akan memperoleh hasil 

yang sama pula. Sistematika diartikan bahwa prosedur tertentu diterapkan dengan 

cara yang sama pada semua isi yang dianalisis. Sementara kuantitatif mengandung 

pengertian penelitian ini dicerminkan dalam data kuantitatif atau melalui 

perhitungan angka. 

Wimmer & Dominick (dalam Kriyantoro, 2007) mengatakan bahwa 

penggunaan analisis isi mempunyai beberapa manfaat atau tujuan. Manfaat 

dilakukan analisis terhadap isi pesan komunikasi adalah menggambarkan isi 

komunikasi (describing communication content), yaitu mengungkapkan 

kecendrungan yang ada pada isi komunikasi, baik melalui media cetak maupun 

elektronika. 

Manfaat lain dari analisis isi diungkapkan oleh McQuail (2010) sebagai 

beikut: 

 memperkirakan gambaran media terhadap kelompok tertentu; 

 membandingkan isi media; serta 

 mengetahui fungsi dan efek media; mengetahui media performance tergolong 

dalam objektif atau bias. 

Tujuan dari analisis isi adalah menguji hipotesis tentang karakteristik pesan 

(testing hypothesis of message characteristic), yaitu sejumlah periset berusaha 

menghubungkan karakteristik tertentu dari komunikator (sumber) dengan 
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karakteristik pesan yang dihasilkan. Kemudian membandingkan isi media dengan 

dunia nyata (comparing media content to the “real world”), yaitu melihat apakah 

kejadian di portal berita mempunyai hubungan dengan kejadian di dalam 

masyarakat atau tidak. 

3.1.4 Tabel Kontingensi 2x2 

Tabel kontingensi 2x2 merupakan klarifikasi objek pengamatan berdasar 

dua variabel dan masing-masing variabel mempunyai dua kategori. Tabel 3.1. 

mempresentasikan frekuensi terobservasi pada tabel kontingensi 2x2 untuk 

variabel I (A)  pada posisi baris dan variabel II (B) pada posisi kolom (Nugraha, 

2002). 

Tabel 3.1. Tabel kontigensi Faktor A dan Faktor B 

Variabel I (A) 
Variabel II (B) 

Total 
      

               

               

Total         N 

 

3.1.5 Uji Eksak Fisher 

Uji Exact Fisher yang diturunkan oleh seorang bernama Fisher pada tahun 

1934, karenanya diseut uji eksak Fisher. Nugraha (2013) menyebutkan uji chi-

square didasarkan atas sampling tanpa pengembalian dari distribusi 

hipergeometrik. H0 benar (kedua pengamatan independen), peluang komposisi 

pengamatan seperti tabel 3.2 (dengan asumsi jumlah margn tetap) adalah 

 (   ) =
(
   
   

)(
   

       
)

(
 
   

)
=

                

                  
 ................................................  (3.2)              

P-value merupakan jumlah semua niai probabilitas P(   ) yang mendukung 

H1. Selanjutnya H0 ditolak jika P-value lebih kecil dari α. 

 

 

 

 



13 
 

3.1.6 Uji Chi-Square 

Uji chi-square sering dinamakan goodness-of-fit test tetapi sebenarnya yang 

diuji adalah badness-of-fit test, karena besarnya nilai chi-square mengindikasikan 

ketidak sesuaian antar frekuensi observasi (   ) dan frekuensi harapan (   ). 

Statistik chi-square adalah: 

  = ∑ ∑
(       )

 

   

 
   

 
    .................................................................... (3.3) 

Keterangan: 

nij : frekuensi observasi sel pada baris ke i dan kolom ke j. 

    : parameter dari rata-rata frekuensi sel pada baris ke i kolom ke j. 

Statistik ini memiliki nilai minimum nol ketika    =    . Pada sampel 

terbatas, besarnya selisih (       ) menghasilkan  2 yang besar dan bertentangan 

dengan H0. Oleh karena itu nilai  2 yang besar mengindikasikan bahwa sampel 

tidak sesuai dengan H0. Pada sampel besar  2 mempunyai distribusi mendekati 

distribusi chi-square dengan derajad bebas (b-1)(k-1). Pendekatan ini akan baik 

jika semakin besar  
  
 ≥ 5. Distribusi chi-square memiliki mean sama dengan 

derajad bebasnya (df=  degrees of freedom) dan variansinya sama dengan dua 

kalii df. Semakin besar df maka semakin mendekati distribusi normal. 

 

 

3.2 Tinjauan Pustaka 

3.2.1 Media 

Definisi media dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah alat atau 

sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan 

spanduk. Media tidak hanya sekedar penyebar informasi. Media memiliki 

sejumlah tanggung jawab ikut aktif melibatkan diri dalam interaksi sosial dan 

kadangkala menunjukkan  arah atau memimpin, serta berperan serta dalam 

menciptakan hubungan dan integrasi. Dalam  masyarakat, media bergerak 

dengan ditandai oleh adanya penyebaran kekuasaan, yang diberikan  kepada 

individu, kelompok, dan kelas sosial secara tidak merata. McQuail (1989), 

menyebutkan media seringkali dipandang sebagai alat  kekuasaan yang efektif 
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karena kemampuannya untuk melakukan salah satu atau lebih dari beberapa hal 

seperti: menarik dan mengarahkan perhatian, membujuk pendapat dan anggapan, 

mempengaruhi pilihan sikap, memberikan status dan legitimasi, mendefinisikan 

dan membentuk persepsi realitas. 

Media merupakan saluran penyampaian pesan dalam komnikasi antar 

manusia. Menurut McLuhan (1964), media massa adalah perpanjangan alat 

indera kita. Melalui media massa kita memperoleh informasi tentang benda, 

orang, atau tempat yang tidak kita alami secara langsung. Media massa bekerja 

untuk menyampaikan informasi. Untuk khalayak informasi itu dapat 

membentuk, mempertahankan atau mendefinisikan citra. 

Fungsi media massa secara umum adalah sebagai berikut: 

1) media massa memiliki fungsi pengantar (pembawa) bagi segenap macam 

pengetahuan. Jadi, media massa memainkan peran institusi lainnya; 

2) media massa menyelenggarakan kegiatan dalam lingkungan publik. Pada 

dasarnya media massa dapat dijangkau oleh segenap anggota masyarakat 

secara sukarela, umum, dan murah. 

3) Pada dasarnya hubungan antara pengirim pesan seimbang dan sama; 

4) Media massa menjangkau lebih banyak orang dari pada institusi lainnya dan 

sejak dahulu “mengambil alih” peranan sekolah, orang tua, agama, dan lain-

lain (Nova, 2009). 

Media massa adalah institusi yang berperan sebagai agent of change, yaitu 

sebagai institusi pelopor perubahan. Ini adalah paradigma utama media massa. 

Dalam Bungin (2007), paradigma media massa berperan sebagai: 

1) institusi pencerahan asyarakat, yaitu perannya sebagai media edukasi. Media 

massa menjadi edia yang setiap saat mendidik masyarakat supaya cerdas, 

terbuka pemikirannya dan menjadi masyarakat yang maju; 

2) media massa juga menjadi medi informasi, yaitu media yang setiap saat 

menyampaikan informasi pada masyarakatnya; 

3) media massa sebagai media hiburan. Sebagai agent of change, media massa 

juga menjadi institusi budaya, yaitu institusi yang setiap saat menjadi 

corong kebudayaan, katalisator perkembangan budaya. Sebagai agent of 
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change yang dimaksud adalah juga mendorong agar perkembangan budaya 

itu bermanfaat bagi manusia bermoral dan masyaraat sakinah, dengan 

demikian media massa juga berperan untuk mencegah berkembangnya 

udaya-budaya yang justru merusak peradaban manusia dan masyarakatnya. 

Portal berita online merupakan salah satu jenis media massa yang 

populer dan bersifat khas. Kekhasan portal berita online terletak pada keharusan 

memiliki jaringan teknologi informasi yang menggunakan perangkat komputer. 

Keunggulan portal berita online adalah informasi bersifat up to date, real time, 

dan praktis. Up to date karena portal berita online dapat melakukan pembaruan 

informasi dari waktu ke waktu. Real time karena portal berita online dapat 

langsung menyajikan informasi dan berita saat peristiwa berlangsung. 

Sedangkan Praktis, karena portal berita online dapat diakses dimana saja dan 

kapan saja selama masih didukung oleh jaringan teknologi internet. Portal berita 

online juga memiliki peran antara lain menyampaikan informasi, edukasi, opini, 

dan ilmu pengetahuan kepada para pembacanya, sehingga dengan demikian 

masyarakat dapat dengan bijak memberikan penilaian dari informasi yang 

diperolehnya tersebut (Khairi, 2014). 

3.2.2 Berita 

Berita dalam Haris (2005) adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide 

terbaru yang benar, menarik, dan atau penting bagi sebagian besar 

khalayak,melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, film, dan 

bahkan juga sekarang internet. 

Dekan Fakultas Jurnalistik Universitas Missouri, Earl English and 

Clarence Hach dalam bukunya yang berjudul “Scholastic Journalism”, 

mengatakan, “News is difficult too define, because it involves many variable 

factors”. Definisi lain diungkapkan oleh Mitchel V Charnely (dalam Syamsul, 

1999). Berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang 

faktual, penting, dan menarik bagi sebagian besar pembaca, serta menyangkut 

kepentingan mereka. Karakteristik utama sebuah berita yang layak 

dipublikasikan di media massa yaitu: 
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a. cepat, yakni aktual atau ketepatan waktu; 

b. nyata (faktual), yakni informasi tentang sebuah fakta, bukan fiksi atau 

karangan; 

c. penting, artinya menyangkut kepentingan orang banyak; 

d. menarik, artinya mengundang orang untuk membaca berita yang ditulis. 

Berita pada umumnya dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu hard 

news (berita berat), soft news (berita ringan), dan investigative reports (laporan 

penyelidikan). Pembedaan terhadap ketiga kategori tersebut didasarkan pada 

jenis peristiwa dan cara-cara penggalian datanya. 

Babo (2009) memaparkan bahwa sebuah berita tersusun dari bagian-

bagian, seumpama tubuh terdiri dari organ-organnya. Bagian-bagian tersebut 

selengkapnya mencangkup: 

a. judul atau kepala berita (headline); 

b. baris tanggal (dateline); 

c. teras berita (lead); dan 

d. tubuh berita (body). 

Khususnya bagian tubuh berita dan teras (bila ada) dihaapkan hanya 

mengandung unsur-unsur berupa fakta, unsur-unsur faktual, dengan 

meminimalkan unsur-unsur non faktual berupa opini. Apa yang disebut sebagai 

fakta dalam kerja jurnalistik terurai menjadi enam unsur yang biasa diringkas 

dalam sebuah rumusan klasik 5W+1H, meliputi what mengenai apa yang terjadi 

menyangkut peristiwa atau pernyataan narasumber, who apabila menyebutkan 

siapa sajakah yang terlibat di dalamnya, why yaitu menjelaskan mengapa 

peristiwa tersebut terjadi atau latar belakang terjadinya perisiwa, when 

menjelaskan kapan waktu kejadian atau kemungkinan-kemungkinan waktu yang 

berkaitan dengan kejadian tersebut, where yaitu menjelaskan dimana tempat 

terjadinya suatu peristiwa, dan how mengenai bagaimana terjadinya suatu 

peristiwa, bagaimana aktor melakukan suatu perbuatan, bagaimana hasil 

keputusan suatu perundingan, atau bagaimana menanggulangi suatu peristiwa. 
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3.2.3 Kualitas Berita 

Masyarakat Peduli Media (MPM) menilai kualitas pemberitaan dapat 

dinilai dari: 

1. Akurasi (accuracy): ketepatan penulisan nama para narasumber; status, 

pangkat, atau jabatan para narasumber; tempat dan waktu kejadian; dan 

berbagai penulisan lain yang bersifat teknis redaksional;  

2. Berimbang (balance): menyajikan liputan dari sudut pandang (versi) berbagai 

pihak yang terlibat, misalnya pertikaian yang melibatkan pihak X dan Y, 

maka kedua pihak (X dan Y) tersebut disajikan secara lengkap;  

3. Adil (fairness) dan tidak melakukan pemihakan (impartiality): tidak ada 

distorsi (penyimpangan) terhadap fakta yang disajikan, atau memilih kutipan 

pernyataan yang dapat menguntungkan atau merugikan narasumber; fakta 

harus benar-benar dibedakan dari opini maupun komentar narasumber; dan 

semua pihak memiliki kesempatan untuk saling memberikan komentar;  

4. Obyektivitas (objectivity): nama dan pernyataan narasumber, dan tempat 

kejadian yang diberitakan benar-benar dapat diamati (observable); atau, 

fakta-fakta yang disajikan secara independen dapat dibuktikan kebenarannya 

(verifiable). 

Kingcon (2010) dalam skripsinya yang bertema kualitas pemberitaan 

televisi mengklasifikasikan kualitas media menjadi empat skala yang 

menggambarkan tingkat profesionalitas para pemangku pemberitaan. Skala yang 

ada terbentuk dari total persentase pemberitaan yang tidak mengandung nilai-

nilai kualitas. Tingkat profesionalitas ini mencerminkan kualitas pemberitaan 

yang ada seperti pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Rentang  Skala  dan  Interprestasi Tingkat Profesionalitas 

Rentang Skala Interpretasi 

0,00 – 0,25 Sangat Tidak Profesional 

0,26– 0,50 Tidak Profesional 

0,51 – 0,75 Profesional 

0,76 – 1,00 Sangat Profesional 
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3.2.4 Aset Budaya 

Aset Budaya terdiri atas dua kata, aset dan budaya. Dalam kamus besar 

Bahasa Indonesia aset adalah sesuatu yang memiliki nilai tukar. Budaya menurut 

Setiadi (2006) bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa 

dan rasa, kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa sanskerta, budhaya, yang 

bentuk jamak kata budhi yang berarti budi atau akal. 

Keberadaan aset budaya dan peninggalan sejarah yang berupa Benda 

Cagar Budaya (BCB) pada prinsipnya memiliki arti penting bagi bangsa 

Indonesia. Dalam konsideran UU No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar 

Budaya dinyatakan bahwa “Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya 

bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu 

pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi 

pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional”. Sementara 

dalam Piagam Kelestarian Pusaka Indonesia, dinyatakan bahwa “Pusaka yang 

diterima dari generasi-generasi sebelumnya sangat penting sebagai landasan dan 

modal awal bagi pembangunan masyarakat Indonesia di masa depan, karena itu 

harus dilestarikan untuk diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan 

baik, tidak berkurang nilainya, bahkan perlu ditingkatkan untuk membentuk 

pusaka masa datang”. 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai beragam potensi 

budaya, baik budaya yang tangible (fisik) maupun yang intangible (non fisik). 

Potensi budaya yang tangible antara lain kawasan cagar budaya dan benda cagar 

budaya sedangkan potensi budaya yang intangible seperti gagasan, sistem nilai 

atau norma, karya seni, sistem sosial atau perilaku sosial yang ada dalam 

masyarakat. 

DIY memiliki tidak kurang dari 515 Bangunan Cagar Budaya yang 

tersebar di 13 Kawasan Cagar Budaya. Keberadaan aset-aset budaya 

peninggalan peradaban tinggi masa lampau tersebut, dengan Kraton sebagai 

institusi warisan adiluhung. Selain itu, Provinsi DIY juga mempunyai 30 

museum, yang dua di antaranya yaitu Museum Ullen Sentalu dan Museum 

Sonobudoyo diproyeksikan menjadi museum internasional. 


