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BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Gambaran Umum Pemberitaan 

Pemberitaan pencurian aset budaya 

di Museum Sonobudoyo mulai Agustus 

2010 hingga tahun 2015 pada dua buah 

portal berita digambarkan seperti 

Gambar 5.1. Selama periode tersebut 

kompas.com menerbitkan 20 berita 

(71,4%) pencurian aset budaya di 

Museum Sonobudoyo, dan detik.com  menerbitkan berita pencurian aset 

budaya di Museum Sonobudoyo sebanyak 8 tulisan (28,6%). Porsi 

pemberitaan pencurian aset budaya di Museum Sonobudoyo pada detik.com 

yang lebih kecil dibandingkan dengan kompas.com menggambarkan 

ketertarikan terhadap pemberitaan pencurian aset budaya di Museum 

Sonobudoyo lebih sedikit. Untuk lebih jelasnya, peneliti melihat sebaran 

pemberitaan berdasarkan waktu penerbitnnya (Gambar 5.2.)  
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Gambar 5.2. mendukung pernyataan peneliti sebelumnya bahwa 

kompas.com memberikan porsi lebih besar dalam pemberitaan pencurian aset 

budaya di Museum Sonobudoyo bila dibandingkan dengan detik.com. Adanya 

rubrik khusus “regional” pada kompas.com membuat pemberitaan di daerah setiap 

waktunya lebih teroganisir. Hal ini didukung dengan data sampel yang diambil 

peneliti dari portal berita kompas.com terkait isu pencurian ini berasal dari rubrik 

“regional”. 

Kasus pencurian aset budaya yang berupa benda cagar budaya (BCB) terjadi 

pada Bulan Agustus 2010. Pemberitaan terkait pencurian ini lebih banyak 

dilakukan oleh pihak kompas.com. Pemberitaannya tak hanya berfokus pada kasus 

di Sonobudoyo semata, dampak yang ditimbulkan karena kasus pencurian di 

Museum Sonobudoyo pada keamanan Museum lain hingga pernyataan pihak-

pihak terkait dijadikan berita oleh pihak kompas.com. Berbeda dengan 

kompas.com, detik.com hanya menyajikan berita pada bulan Agustus 2010 dengan 

pemberitaan yang bersifat alamiah, terjadi tanpa adanya direncanakan baik oleh 

pihak narasumber maupun reporter. 

Belum selesai kasus pencurian di Museum Sonobudoyo pada tahun 2010, 

pencurian di Museum kembali terjadi. September 2013, di Museum Nasional atau 

yang lebih dikenal sebagai Museum Gajah juga terjadi kasus pencurian yang aset 

budaya. Ketika Bulan September 2013 ini pemberitaan terkait kasus pencurian 

aset budaya di Museum Sonobudoyo sangat minim. Detik.com dan kompas.com 

masing-masing menampilkan satu berita. Pemberitaan di detik.com pun fokus 

utamanya bukan masalah pencurian yang terjadi di Museum Sonobudoyo pada 

Agustus 2010. 

Minimnya pemberitaan di dua portal berita ternama ini terkait kasus 

pencurian BCB di Museum Sonobudoyo membuat fungsi media sebagai 

pemantau kekuasaan (Kovach dan Tom, 2001) menjadi dipertanyakan 

keseriusannya. Sumbangsih pemberitaan untuk mengingatkan pihak terkait 

bahwasanya ada kasus pencurian yang belum selesai menjadi pertanyaan besar. 
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        Fisher's Exact Test for Count Data 

 

data:  tanggal 

p-value = 0.8187 

alternative hypothesis: two.sided 

Uji hipotesis : 

a. Hipotesis  

H0 :   =    (terdapat homogenitas waktu posting antara portal berita)  

H1 :    ≠    (terdapat heterogenitas waktu posting antara portal berita) 

b. Tingkat kesalahan 

 

 
  
    

 
       

c. Daerah kritis 

Tolak H0 jika    
 

 
 

d. Statistik uji 

(lihat rumus 3.2) 

e. Keputusan  

  = 0,8187, 
 

 
 = 0,025. 

 Karena    > 
 

 
, maka gagal tolak H0. 

f. Kesimpulan 

  =   , artinya dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, data yang ada 

menunjukkan bahwa terdapat homogenitas antara portal berita terhadap waktu 

posting. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan variansi antara portal 

berita detik.com dan kompas.com. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa 

tidak ada perbedaan antara portal berita terhadap wktu posting. 

 Tidak adanya perbedaan antara portal berita dan waktu postingnya senada 

dengan hasil penelitian Analisa dkk (2015). Dalam penelitiannya disebutkan 

bahwa pemilihan isu untuk dijadikan sebuah pemberitaan pada sebuah media 

tidak ada hubungannya dengan waktu. Berita-berita yang diangkat dan diposting 

adalah berita-berita yang bersifat aktual, ketika ada peristiwa maka akan segera 
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diliput wartawan kemudian diserahkan kepada redaktur pelaksana hingga 

akhirnya diputuskan layak atau tidaknya berita tersebut diterbitkan. Artinya, isu 

yang diterbitkan menjadi sebuah berita adalah isu yang diputuskan layak oleh 

pihak redaksi dalam hal ini pemimpin redaksi dan redaktur pelaksana. 

 

5.2. Kualitas Pemberitaan 

5.2.1 Analisis Deskriptif 

1. Completeness (Kelengkapan unsur 5W1H) 

Frequency table: 

             Kelengkapan_5W1H 

Portal_Berita lengkap tidak_lengkap 

       detik        2             6 

       kompas       1            19 

Total percentages: 

       lengkap tidak_lengkap Total 

detik      7.1          21.4  28.6 

kompas     3.6          67.9  71.4 

Total     10.7          89.3 100.0 

Ketidakakuratan berita yang disampaikan dapat mengarah pada berita 

bohong, fitnah, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan. 

Berita yang baik tentu harus memenuhi unsur penyampaian berita yaitu 

5W1H (what, when, where, why, who, how)  dan  juga  tidak  hanya  

mewakili  satu   pihak yang diberitakan (cover bothside).  

Total persentase pemberitaan yang lengkap dari detik.com dan 

kompas.com sebesar 10,7%. Angka ini menunjukkan persentase kelengkapan 

unsur 5W1H yang terkandung pada berita. Artinya, terdapat indikasi 

rendahnya kesadaran para pemangku pemberitaan pada portal berita 

(detik.com dan kompas.com) dalam memberitakan informasi terkait kasus 

pencurian aset budaya di Museum Sonobudoyo, khususnya dalam pemenuhan 

unsur 5W1H. Dalam hal pemenuhan unsur 5W1H, portal berita detik.com dan 

kompas.com memiliki nilai sangat buruk (sangat tidak profesional). 
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Banyak berita yang tidak memiliki unsur 5W1H dengan lengkap 

membuktikan bahwa masih banyak berita yang tidak baik dikonsumsi oleh 

masyarakat Indonesia. Padahal kedua portal berita ini terbukti populer di 

Indonesia. 

Nilai ekspektasi yang terdapat pada tabel frekuensi ada yang bernilai 

kurang dari 5%. Hal ini membuat data yang ada akan lebih cocok apabila 

diuji dengan uji eksak Fisher. 

2. Acuraccy (Ketepatan dalam hal redaksional) 

Frequency table: 

             Kesalahan_redaksional 

Portal_Berita salah tepat 

       detik      5     3 

       kompas    14     6 

Total percentages: 

       salah tepat Total 

detik   17.9  10.7  28.6 

kompas  50.0  21.4  71.4 

Total   67.9  32.1 100.0 

Accuracy atau ketepatan dalam penyampaian sebuah berita merupakan 

salah satu hal penting dalam sebuah pemberitaan. Berita yang tidak tepat akan 

menimbulkan masalah baru. Contohnya saja bila penulisan nama narasumber 

yang salah akan membuat nilai berita itu menjadi kosong. Berita yang bernilai 

kosong tidaklah pantas disebut sebagai berita. Bila hal ini terjadi “berita” ini 

hanya akan menjadi gosip atau fitnah. Tentu saja hal ini akan merugikan 

pihak-pihak terkait. 

Total persentase pemberitaan yang menunjukkan ketepatan dalam hal 

redaksional dari detik.com dan kompas.com sebesar 32,1%. Angka ini 

menunjukkan persentase ketepatan penulisan redaksional yang terkandung 

pada berita. Artinya, terdapat indikasi rendahnya kesadaran para pemangku 

pemberitaan pada portal berita (detik.com dan kompas.com) dalam 

memberitakan informasi terkait kasus pencurian aset budaya di Museum 

Sonobudoyo, khususnya dalam pemenuhan penulisan secara redaksional. 
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Dalam hal pemenuhan penulisan secara redaksional, portal berita.com dan 

kompas.com memiliki nilai buruk (tidak profesional). 

Nilai ekspektasi yang terdapat pada tabel frekuensi tidak ada yang 

bernilai kurang dari 5%. Hal ini membuat data yang ada akan lebih cocok 

apabila diuji dengan uji chi-square. 

3. Balance (Cover Both Side) 

Frequency table: 

             Jumlah_responden_.1 

Portal_Berita banyak satu 

       detik       2    6 

       kompas     12    8 

Total percentages: 

       banyak satu Total 

detik     7.1 21.4  28.6 

kompas   42.9 28.6  71.4 

Total    50.0 50.0 100.0 

Berita yang baik adalah berita yang balance atau cover both side. 

Artinya, peristiwa yang diberitakan digali dari semua pihak yang terlibat 

dengan pendapat atau pandangan yang berbeda sehinnga dapat mencegah 

terjadinya kecendrungan isi berita menjadi bias.  

Total persentase pemberitaan yang menunjukkan jumlah responden dari 

detik.com dan kompas.com sebesar 50,0%. Angka ini menunjukkan rendahnya 

kesadaran para pemangku pemberitaan pada portal berita (detik.com dan 

kompas.com) dalam memberitakan informasi terkait kasus pencurian aset 

budaya di Museum Sonobudoyo, khususnya dalam pemenuhan jumlah 

responden. Dalam hal pemenuhan jumlah responden yang lebih dari satu 

pihak, portal berita detik.com dan kompas.com memiliki nilai buruk (tidak 

profesional). 

Nilai ekspektasi yang terdapat pada tabel frekuensi tidak ada yang 

bernilai kurang dari 5%. Hal ini membuat data yang ada akan lebih cocok 

apabila diuji dengan uji chi-square. 
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5.2.2 Uji Eksak Fisher dan Chi-Square 

1. Completeness (Kelengkapan unsur 5W1H) 

 Fisher's Exact Test for Count Data 

 

data:  .Table 

p-value = 0.188 

alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1 

95 percent confidence interval: 

   0.2619776 391.5056306 

sample estimates: 

odds ratio  

  5.840703 

Uji hipotesis : 

a. Hipotesis  

H0 :   =    (terdapat homogenitas kelengkapan unsur berita antara portal 

berita) 

H1 :   ≠    (terdapat heterogenitas kelengkapan unsur berita antara portal 

berita) 

b. Tingkat kesalahan 

 
 

 
  

    

 
       

c. Daerah kritis 

Tolak H0 jika       

d. Statistik uji 

 (lihat rumus 3.2) 

e. Keputusan  

  = 0,188, 
 

 
 = 0,025. 

 Karena    >  
 

 
, maka gagal tolak H0. 

f. Kesimpulan 

  =   , artinya dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, data yang ada 

menunjukkan bahwa terdapat homogenitas antara portal berita terhadap 
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kelengkapan unsur berita. Hal ini berarti tidak ada perbedaan antara portal 

berita terhadap kelengkapan unsur berita. 

 Interval konfidensi (0,2619776; 391,5056306) untuk odds ratio memuat 

angka “1,0”, maka parameter untuk kelengkapan unsur berita tidak nampak 

berbeda di kedua portal berita. Selain itu terlihat bahwa nilai interval konfidensi 

yang besar. Hal ini menandakan tingkat ujinya jelek. Artinya, uji eksak Fisher ini 

tidak mampu membaca data yang ada. 

Nilai odds ratio yang menunjukkan angka 5,840703 berarti bahwa probabilitas 

tidak lengkapnya unsur berita pada detik.com besarnya sekitar lima kali 

probabilitas lengkapnya unsur berita (5W1H). Artinya, diantara tiga pengamatan, 

ada dua berita pada detik.com yang memiliki unsur berita yang lengkap dan satu 

berita lainnya pada kompas.com. 

2. Accuracy  

Pearson's Chi-squared test 

 

data:  .Table 

X-squared = 0.14737, df = 1, p-value = 0.7011 

Uji hipotesis : 

a. Hipotesis  

H0 :   =    (terdapat homogenitas kesalahan redaksional penulisan berita 

antara portal berita) 

H1 :   ≠    (terdapat heterogenitas kesalahan redaksional penulisan berita 

antara portal berita) 

b. Tingkat kesalahan 

                  

 

 
  
    

 
       

c. Daerah kritis 

Tolak H0 jika             
 
      atau    

 

 
  

 

d. Statistik uji 

(lihat rumus 3.3) 
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e. Keputusan  

                ;                  

   = 0,7011,   
 

 
 = 0,025. 

 Karena             
 
      atau    

 

 
, maka gagal tolak H0. 

f. Kesimpulan 

  =   , artinya dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, data yang 

ada menunjukkan bahwa terdapat homogenitas antara portal berita terhadap 

kesalahan redaksional penulisan berita. Hal ini berarti bahwa tidak ada 

perbedaan yang nyata antara portal berita (detik.com maupun kompas.com) 

terhadap kesalahan redaksional penulisan berita. 

 Tidak adanya perbedaan variansi antara portal berita detik.com dan 

kompas.com dalam hal kesalahan penulisan redaksional penulisan berita ini 

membuktikan bahwa dengan data yang ada, secara statistik dapat dikatakan 

kualitas detik.com dan kompas.com dalam hal penulisan redaksional sama. 

Melihat hasil dari analisis sebelumnya diketahui bahwa kualitas pemberitaan yang 

ditinjau dari segi accuracy pada kedua portal berita ini bernilai buruk. Hal ini 

berarti baik detik.com maupun kompas.com sama-sama memiliki kualitas 

pemberitaan dalam segi accuray yang buruk. 

3. Balance 

 Pearson's Chi-squared test 

 

data:  .Table 

X-squared = 2.8, df = 1, p-value = 0.09426 

Uji hipotesis : 

a. Hipotesis  

H0 :   =    (terdapat homogenitas jumlah responden antara portal berita) 

H1 :   ≠    (terdapat heterogenitas jumlah responden antara portal berita) 

b. Tingkat kesalahan 
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c. Daerah kritis 

Tolak H0 jika             
 
      atau    

 

 
  

d.  Statistik uji 

(lihat rumus 3.3) 

e. Keputusan  

            ;                

   = 0,09426, 
 

 
 = 0,025. 

 Karena             
 
      atau    

 

 
, maka gagal tolak H0. 

f. Kesimpulan 

  =   , artinya dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, data yang ada 

menunjukkan bahwa terdapat homogenitas antara portal berita terhadap 

jumlah responden. Hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan yang nyata 

antara portal berita (detik.com maupun kompas.com) terhadap jumlah 

responden. 

 Tidak adanya perbedaan variansi antara portal berita detik.com dan 

kompas.com dalam hal jumlah responden ini membuktikan bahwa dengan data 

yang ada, secara statistik dapat dikatakan kualitas detik.com dan kompas.com 

dalam hal jumlah responden ketika pemberitaan sama. Melihat hasil dari analisis 

sebelumnya diketahui bahwa kualitas pemberitaan yang ditinjau dari segi balance 

pada kedua portal berita ini bernilai buruk. Hal ini berarti baik detik.com maupun 

kompas.com sama-sama memiliki kualitas pemberitaan dalam segi balance yang 

buruk. 

Portal berita detik.com dan kompas.com dengan data yang ada, secara 

statistik terbukti tidak berbeda terhadap kualitas pemberitaan pencurian BCB di 

Museum Sonobudoyo. Kualitas pemberitaan yang ada tergolong rendah. Hal ini 

terbukti dengan nilai odds ratio untuk completness sebesar 5,840703. Artinya, 

untuk probabilitas tidak lengkapnya unsur berita 5W1H detik.com memang jauh 

lebih tinggi daripada kompas.com. Namun dalam segi accuracy dan balance 

dengan data yang ada, secara statistik diketahui bahwa kualitasnya sama-sama 

buruk.  
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Rendahnya kualitas pemberitaan pada portal berita yang populer dapat 

menyebabkan kerugian dari segala pihak. Baik dari pihak terkait seperti pihak 

Museum Sonobudoyo yang terkena kasus, pihak kepolisian yang bertugas 

menyelesaikan kasus pencurian. Mereka akan dirugikan oleh pemberitaan yang 

tidak berkualitas dalam tiga hal ini (completeness, accuracy, balance). Kasus yang 

lama tak kunjung usai akan semakin lama usai akibat pemberitaan yang simpang 

siur tak memberi solusi. 

Pihak yang tidak terkait dalam kasus pencurian ini secara langsung juga 

akan mengalami kerugian, contohnya pembaca. Pasalnya, pembaca hanya tau 

kasus yang hilang itu tidak mengalami perkembangan yang berarti. Mereka tidak 

tau bahwa berita yang mereka konsumsi itu kualitasnya buruk. Contohnya, 

mereka tidak tau jumlah aset budaya yang hilang berjumlah 75 buah bukan 80 

buah seperti yang diberitakan oleh kompas.com (lihat lampiran dua dan tiga). 


