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BAB III 

JURNALISME KOMPAS DALAM SITUASI KONFLIK 

Berita merupakan produk utama dari kegiatan jurnalistik yang mampu 

menjawab kebutuhan manusia akan berbagai informasi, sehingga sudah 

sewajarnya suatu pemberitaan harus objektif mengikuti kaidah serta norma 

pers yang ada. Berita harus disajikan secara berimbang, jujur, adil dan 

bertanggungjawab oleh wartawan. Dalam hal ini, menarik untuk dikaji 

bagaimana perilaku media khusunya surat kabar dalam meliput konflik 

benuansa agama seperti kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI 

Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Semenjak isu tersebut 

muncul di tengah masyarakat, berbagai media massa baik itu cetak maupun 

elektronik selalu memberikan perhatian lebih terhadap peristiwa tersebut. 

Kompas merupakan salah satu media yang cukup intens dan kontinu dalam 

meberitakan kasus tersebut. Hal tersebut tidak lain karena latar belakang 

Kompas itu sendiri sebagai media yang mempunyai orientasi pada bisnis. 

Berita kasus penistaan agama oleh Ahok merupakan berita yang mempunyai 

sisi sensasi, sehingga hal tersebut menimbulkan dampak positif bagi Kompas 

seperti menaikkan tiras penjualan. Hal tersebit dikarena panasnya konflik 

berbanding lurus dengan oplah atau tiras yang diperoleh media.  

Publisitas oleh media massa menjadi sarana yang penting dalam 

menyampaikan informasi terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok 

kepada masyarakat luas. Sudibyo (2001:73) menjelaskan bahwa sebuah 

konflik bagaimana pun membutuhkan pemberitaan media. Pihak-pihak yang 
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bertikai membutuhkan publikasi media atas klaim-klaim mereka. Khalayak 

juga sangat tergantung pada pemberitaan media untuk mengetahui 

perkembangan konflik.  

Persepsi masyarakat terhadap kasus tersebut tergantung bagaimana 

media mengemas dan menyajikan fakta menjadi sebuah berita. Berita yang 

tidak objektif sangat mungkin berpotensi memecah belah persatuan dan 

kesatuan bangsa, sehingga objektivitas berita menjadi hal yang sangat penting. 

Jika melihat kasus pemberitaan konflik yang terjadi akhir-akhir ini. 

Objektivitas berita merupakan hal yang perlu ditinjau kembali. Kepentingan 

untuk mengkaji ulang objektivitas dalam berita konflik tidak bisa dilepaskan 

dari peran media sebagai pilar keempat demokrasi. Dalam hal ini media tidak 

hanya menjalankan fungsinya sebagai media iformasi, hiburan dan 

pendidikan, namun media juga menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial. 

Maksud media sebagai alat kontrol sosial adalah memberitakan peristiwa yang 

buruk, keadaan yang tidak pada tempatnya dan ihwal yang menyalahi aturan, 

supaya peristiwa buruk tidak terulang lagi dan kesadaran berbuat baik serta 

mentaati peraturan makin tinggi (Abrar, 1995:51). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat kita lihat  

bagaimana objektivtas berita terkait kasus dugaan penistaan agama oleh 

Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kompas 

periode 8 Oktober – 30 November 2016. Untuk lebih jelasnya, maka 

pembahasan hasil penelitian akan dijabarkan sebagai berikut :  
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A. Dominasi Sudut Pandang Pemerintah dalam Pemberitaan  

Idealnya berita yang baik adalah berita yang ditulis sesuai dengan 

peristiwa atau fakta yang benar-benar terjadi di lapangan tanpa adanya 

unsur opini. Menurut Agus dan Zuhri (2015:84) yang dapat membedakan 

antara berita dengan bukan berita salah satunya adalah pada ada tidaknya 

opini. Hal tersebut didasari bahwa sebuah berita berasal dari suatu fakta 

sedangkan opini berangkat dari suatu pemikiran. Sebuah berita dikatakan 

objektif apabila memenuhi beberapa unsur, objektivitas salah satunya 

adalah faktual. Faktual merupakan salah satu aspek dari truth (kebenaran) 

dalam objektivitas yang menuntut adanya pembedaan antara opini dan 

fakta dalam pemberitaannya. Kategori faktual dapat dibedakan menjadi 

dua  yakni, fakta sosiologis dan fakta psikologis. Fakta sosiologis yaitu 

berita bersumber dari peristiwa nyata atau benar-benar terjadi dilapangan, 

sedangkan fakta psikologis adalah berita yang faktanya  berdasarkan opini 

seseorang terhadap suatu fakta dalam bentuk pernyataan, penilaian dan 

pendapat.  

Tabel 3.1 

Ditribusi Berita Berdasarkan Kategori Faktual 

 

No Indikator Frekuensi Presentase 

1 Fakta Sosiologis 17 42,5  % 

2 Fakta Psikologis 23 57,5 % 

Jumlah 40 100% 

Sumber : Diolah dari hasil perhitungan peneliti tahun 2017 

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 3.2, terlihat bahwa Kompas 

lebih banyak menggunakan jenis fakta psikologis dalam pemberitaannya 
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mengenai kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Sebanyak 23 artikel 

berita (57,5 %) masuk dalam kategori berita dengan fakta psikologis. Hal 

tersebut menunjukkan Kompas dalam menyajikan berita masih cenderung 

menggunakan bahan baku yang didasarkan atas interprestasi subjektif  

(pernyataan/opini) seseorang terhadap suatu peristiwa daripada memuat 

berita yang bahan bakunya berupa  peritiwa/kejadian nyata di lapangan, 

karena dari keseluruhan berita yaitu 40 artikel berita hanya 17 berita 

(42,5%) yang menggunakan fakta sosiologis. Perilaku informasi semacam 

itu bagi Ashadi Siregar (dalam Mallarangeng, 2010:82) menunjukkan 

kegagalan pers untuk mengemban perannya sebagai institusi sosial yang 

mandiri, sekaligus menandai betapa pers sedang mengidap “rasa rendah 

diri” (inferiority complex), yang mana dalam perspektif ini dapat 

diterjemahkan menjadi kemalasan institusional dan keterbelakangan 

edukasi. Dalam kalkulasi sukar-mudah, menggali realitas sosiologis lebih 

membutuhkan tenaga, kreativitas, dan biaya dibandingkan dengan sekedar 

mengumpulkan pendapat para pejabat atau tokoh masyarakat.  

Selain itu adanya kecenderungan penyajian fakta psikologis, 

menjadi sangat rentan terjadinya penyusupan nilai-nilai/kepentingan satu 

golongan oleh redaktur maupun narasumber ke dalam kepentingan umum. 

Contoh berita yang menggunakan fakta sosiologis di Kompas terdapat 

dalam sebuah berita yang berjudul “Anggota Ormas Tolak Basuki” yang 

dimuat pada tanggal 3 November 2016 dengan fakta sosiologisnya sebagai 

berikut : 
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Gambar 3.1 

Contoh berita di Kompas yang memuat fakta sosiologis. 

 

Berita di atas dikatakan sebagai fakta sosiologis, karena berita  

dibuat oleh wartawan Kompas berdasarkan peristiwa nyata tanpa memuat 

unsur opini. Wartawan berada di lokasi saat peristiwa penolakan terhadap 

Basuki Tjahaja Purnama terjadi dan wartawan melakukan pengamatan 

langsung dilapangan untuk menggali informasi, sehingga wartawan bisa 

menggambarkan suasana yang terjadi dilapangan ketika aksi penolakan 

terjadi. Sedangkan berita yang menggunakan fakta psikologis di Kompas 

salah satunya terdapat dalam sebuah berita yang berjudul “Presiden dan 

Wapres Berkantor Seperti Biasa”. Berita tersebut dimuat pada tanggal 4 

November 2016 dengan contoh beritanya sebagai berikut : 
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Gambar 3.2 

Contoh Berita di Kompas yang memuat fakta psikologis. 

 

Berita di atas dikatakan sebagai fakta psikologis karena terdapat 

kata “akan berkantor” yang masih bersifat sebagai perencanaan 

pemerintah dalam hal ini Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam menyikapi 

kegiatan unjuk rasa terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok pada 

4 November 2016. Selain itu, adanya kata “diharapkan” menunjukkan 

adanya harapan dari pemerintah dengan akan diselenggarakannya aksi 

pada 4 November nantinya tidak berdampak terhadap aktivitas yang 

dijalani masyarakat setiap harinya. Berita tersebut dibuat dari apa yang 

dipikirkan oleh presiden dan wakil presiden dalam menanggapi 

penyelenggaraan aksi 4 November yang akan berlangsung.  

Menurut Mallarangeng (2010:142) sumber informai adalah asal 

muasal suatu informasi atau berita digali. Berita yang diangkat dari 

pendapat/gagasan presiden dan wakil preseiden tentang unjuk rasa 4 
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November yang akan berlangsung tadi, bisa dikatakan bahwa sumber 

informasinya adalah pemerintah. Dalam penelitian ini narasumber 

dikategorikan menjadi 8 yaitu : pemerintah, TNI/Polri, intelektual, 

ormas/LSM, masyarakat, pelaku, politisi dan lembaga survey. Status 

narasumber yang dominan muncul dapat mengindikasi kecenderungan 

Kompas dalam memberitakan  kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. 

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada grafik berikut ini: 

Grafik 3.1 

 

 
Sumber : Diolah dari hasil perhitungan peneliti tahun 2017 

 

Grafik di atas menunjukkan bahwa narasumber yang sering 

dijadikan rujukan serta dimintai keteranganya dalam penulisan berita 

kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok di Kompas adalah pemerintah 

dengan presentasenya mencapai 27% (51 kali kemunculan). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa Kompas lebih senang menempatkan pendapat, opini 
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dan ide-ide dari kalangan pemerintah dalam mengulas kasus dugaan 

penistaan agama oleh Ahok. Adapun narasumber kedua setelah pemerintah 

yang menjadi sumber berita adalah TNI/Polri dengan presentase mencapai 

26% (49 kali kemunculan). Urutan ketiga ditempati oleh LSM/Ormas 

dengan presentase 20,6% (39 kali kemunculan). Urutan sumber berita 

keempat datang dari kalangan politisi dengan presentase mencapai 12% 

(23 kali kemunculan). Kemudian dari kalangan intelektual sebanyak 5,3% 

(10 kali kemunculan), masyarakat sebanyak 4,8% (9 kali kemunculan), 

pelaku sebanyak 3,2% (6 kali kemunculan) dan terakhir adalah lembaga 

survey sebanyak 1,1% (2 kali kemunculan).  

Adanya dominasi narasumber dari pemerintah menunjukkan bahwa 

Kompas masih belum bisa terlepas dari pola pemberitaan pers ala Orde 

Baru yang masih terkesan menjadi corong yang menyuarakan suara dari 

sejumlah elite seperti pejabat pemerintah. Menurut Harahap (2000:136) 

sebelum peristiwa malaria di masa Orde Baru, Kompas dikenal sebagai 

surat kabar yang idealis dan menyuarakan hati nurani rakyat secara kritis 

dan berani, namun setelah terjadinya peristiwa malaria fungsi Kompas 

berubah menjadi interpreter pernyataan pemerintah. Ashadi Siregar (dalam 

Sudibyo, 2001 : 29) mengemukakan bahwa  pers Orde Baru adalah pers 

yang cenderung menjadi cermin realitas psikologis elite atau pejabat 

pemerintah. Mereka lebih banyak memproduksi talking news yang datang 

dari elite negara daripada faktual news.  
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Kebiasaan wartawan Kompas yang cenderung menampilkan 

pemberitaan-pemberitaan berupa kutipan perkataan dari pihak-pihak elite 

seperti pemerintah menimpbulkan dugaan bahwa Kompas telah menjadi 

alat politik para elit. Kompas cenderung tidak berani menuliskan topik 

pemberitaan diluar diluar apa yang dibicarakan oleh para elit politik, 

apalagi mengkritik aktor politik. Hal tersebut dilakukan Kompas karena 

dianggap efektif untuk dapat bertahan hidup.  

Penggunaan narasumber dari kalangan elit seperti pemerintah tentu 

bukan merupakan kesalahan yang fatal, apabila narasumber digunakan 

mempunyai keterkaitan atau pun ahli terhadap masalah tersebut. Dalam 

melaporkan sebuah peristiwa fakta dan opini merupakan dua hal yang 

berbeda. Berita yang baik yaitu berita yang tidak mencampuradukkan 

antara fakta dan opini di dalam pemberitaannya. Hal ini sesuai dengan 

prinsip jurnalisme yaitu mengutamakan kebenaran. Berita-berita yang 

memuat opini memungkinkan terjadinya bias dalam pemberitaan. Hal 

tersebut tentu akan berdampak buruk bagi masyarakat yang membacanya.  

B. Keakuratan Berita Yang Selalu Dijaga 

Seperti faktual, akurasi juga termasuk bagian dari truth (kebenaran) 

dalam objektivitas media yang berkaitan langsung dengan ketepatan data 

yang diberitakan, tidak terdapat kesalahan. Akurasi sangat berpengaruh 

pada penilaian kredibilitas media maupun jurnalis yang menulis berita 

tersebut. Dalam kategori akurasi, yang menjadi fokus penelitian adalah 

ada atau tidaknya chek dan recheck yang dilakukan oleh wartawan.  
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Akurasi sendiri merupakan kegiatan verifikasi terhadap fakta dalam 

berita sebelum dipublikasikan kepada khalayak luas. Akurasi ini 

menunjukkan kepada kita bahwa suatu berita memiliki sumber informasi 

yang jelas, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat 

dipertanggungjawabkan.Tanggung jawab seorang jurnalis sangatlah besar 

karena menyangkut tingkat kepercayaan publik terhadap berita yang 

disampaikan media tersebut. Dalam dunia jurnalistik tidaklah benar 

apabila wartawan merekayasa berita atau pun menyiarkan berita bohong 

kepada publik.  

Tabel 3.2 

Ditribusi Berita Berdasarkan Kategori Akurasi 

 

No Indikator Frekuensi Presentase 

1 Ada cek dan ricek 38 95% 

2 Tidak ada cek dan ricek 2 5% 

Jumlah 40 100% 

Sumber : Diolah dari hasil perhitungan peneliti tahun 2017 

 

Dari hasil olah data yang peneliti peroleh, secara keseluruhan 

Kompas sudah melakukan cek dan ricek dalam setiap pemberitaannya 

terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Hal tersebut 

menandakan bahwa Kompas cukup profesional dalam menuliskan 

beritanya, karena dalam hal ini peneliti hampir tidak menemukan 

kesalahan pengetikan, penulisan data (waktu, alamat, narasumber) atau 

pun bukti-bukti lain yang menunjukkan sikap ketidakprofesionalan 

wartawan Kompas. Terbukti sebanyak 38 artikel berita (95%) sudah 

mencantumkan nama narasumber dan atribusinya dengan jelas. Selain itu 
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peneliti juga tidak menemukan kesalahan dalam penulisan data baik itu 

mengenai tanggal, nama narasumber, alamat dan sebagainya.  

Penulisan berita di Kompas cenderung sangat berhati-hati ketika 

menuliskan beritanya. Data-data yang mereka gunakan yaitu data yang 

benar-benar mereka yakini akurat untuk di jadikan bahan pemberitaan, 

sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan pemberitaan. 

Selain itu, sebelum berita disebarluaskan ke masyarakat berita-berita di 

Kompas telah melalui proses pengeditan yang cukup ketat oleh tim editor 

Kompas, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan pemberitaan sangat 

sedikit. Dalam penelitian ini hanya terdapat 2 artikel berita (5%) yang 

belum mencantumkan nama dan atribusi sumber secara jelas. Dalam 

menuliskan sumber berita wartawan hanya menyebutkan “teriak seorang 

pria dengan wajah tertutup masker” dan “sumber Kompas 11/11”. Adanya 

ketidakjelasan nama narasumber menyebabkan pembaca kesulitan untuk 

melacak kebenaran berita tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam 

kutipan berita berikut ini : 
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Gambar 3.3 

Contoh berita di Kompas yang tidak memiliki narasumber 

yang jelas dimuat pada tanggal 3 dan 17 November 2016. 

 

Terkait akurasi sumber informasi, wartawan hendaknya melakukan 

indentifikasi kembali sumber-sumber informasi sebelum menyajikan 

berita. Idealnya penyebutan sumber harus menyebutkan nama, bukan 

anonym/tanpa nama (Juditha, 2013:149). Hal tersebut dimaksudkan agar 

pembaca mengetahui dari mana wartawan memperoleh informasi tersebut, 

sehingga pembaca nantinya dapat menilai sendiri kebenaran berita 

tersebut. Menuliskan nama narasumber tidak berarti bahwa apa yang 

narasumber katakan itu selalu benar, akan tetapi hal tersebut menjadi 

bagian dari tanggung jawab seorang wartawan. Tidak adanya pencantuman 

nama narasumber yang jalas seperti contoh kutipan berita di atas 

mengakibatkan tingkat kredibilitas berita tersebut rendah di mata 

masyarakat.  

Melaporkan peristiwa konflik kepada masyarakat  bukanlah sesuatu 

yang mudah untuk dilakukan, dibutuhkan kehati-hatian dalam 

memberitakan konflik sebagai sebuah isu yang sensitif dalam masyarakat. 

Akan tetapi menurut Abrar (1995: 83) dugaan mengejar aktualitas 
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pemberitaan besar yang menyangkut kepentingan umum, wartawan sering 

mengorbankan akurasi pemberitaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa 

kecepatan memang sangat penting dalam media, akan tetapi tidaklah benar 

jika media kemudian mengesampingkan akurasi berita. Hal tersebut sudah 

menjadi esensi dari praktik jurnalistik yang tidak bisa ditawar lagi, karena 

sangat berdampak terhadap kualitas berita.  

C. Kelengkapan Informasi yang Disajikan 

Dalam menuliskan sebuah berita ada unsur-unsur yang harus 

diperhatikan yaitu 5W+1H. Kelengkapan unsur 5W+1H (what, who, 

where, when, why dan how) merupakan salah satu syarat untuk mencapai 

objektivitas pemberitaan. Kategori ini masih termasuk dalam kategori 

kebenaran yang merupakan turunan dari faktualitas. Berita yang akan 

dipublikasikan tentunya harus mengandung unsur berita yang lengkap. 

Dalam hal ini kecermatan serta ketelitian seorang wartawan dituntut untuk 

mendapatkan informasi yang lengkap serta seakurat mungkin, sehingga 

berita tersebut nantinya dapat lebih mudah dipahami dan kredibel.  

Tabel 3.3 

Ditribusi Berita Berdasarkan Kategori Kelengkapan 

 

No Indikator Frekuensi Presentase 

1 Lengkap 38 9 5 % 

2 Tidak Lengkap 2 5 % 

Jumlah 40 100 % 

Sumber : Diolah dari hasil perhitungan peneliti tahun 2017 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas sudah cukup baik 

dalam usahanya menyajikan informasi kepada khalayak terkait kasus 
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dugaan penistaan agama oleh Ahok, sehingga khalayak tidak dibikin 

bingung dengan sajian berita yang hanya sepotong-potong. Sebanyak 38 

artikel berita (95%)  selalu menyajikan berita dengan memuat  6 unsur 

berita (5W+1H) tersebut. Hanya terdapat 2 artikel berita (5%) yang masuk 

ke dalam kategori berita belum lengkap unsur beritanya. Contoh berita 

lengkap di Kompas yang mempunyai unsur berita lengkap salah satunya 

terdapat dalam sebuah artikel berita yang berjudul “Basuki Beri Klarifikasi 

ke Bareskrim” dimuat pada tanggal 25 Oktober 2016, untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut :  

   

   

Gambar 3.4 

Contoh berita di Kompas yang memuat unsur berita lengkap. 
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Berdasarkan gambar di atas,  dapat dilihat unsur who dalam berita 

tersebut yaitu Basuki Tjahaja Purnama. Kemudian unsur what-nya yaitu 

Basuki memberikan klarifikasi ke Bareskrim atas pernyataannya yang 

diduga telah menistakan agama Islam. Unsur when dalam berita tersebut 

yaitu Senin 24 Oktober 2016. Unsur where-nya adalah Gedung Sementara 

Bareskrim Polri, Kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. 

Sedangkan unsur why dalam berita tersebut yaitu agar penyidik kepolisian 

memiliki bahan untuk penyelidikan kasus dugaan penistaan agama. 

Sedangkan, untuk unsur how dalam berita tersebut yaitu Basuki 

memberikan keterangan di Direktorat Tindak Pidanan Umum Bareskrim 

mulai pukul 10.20 WIB hingga pukul 12.45 WIB. Basuki menegaskan, 

bahwa dirinya menghormati seluruh pihak, sehingga dirinya tidak pernah 

bermaksud untuk menyinggung ulama melalui pernyataannya di 

Kepulauan Seribu pada September 2016 lalu.  

Contoh berita di Kompas yang belum  lengkap memuat unsur berita 

terdapat dalam sebuah berita yang berjudul “Berkas Perkara Basuki 

Dilimpahkan Hari Ini” yang dimuat pada tanggal 25 November 2016, 

berikut penjelasannya : 
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Gambar 3.5 

Contoh berita di Kompas yang tidak memuat unsur where. 

 

Kutipan berita di atas merupakan salah satu berita di Kompas yang 

masuk dalam kategori tidak lengkap unsur beritanya. Berita di atas 

menjelaskan tentang rencana Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara 

RI  yang akan melimpahkan  berkas perkara kasus dugaan penistaan 

agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama ke Kejaksaan Agung 

pada 25 November 2016. Dikatakan tidak lengkap karena dalam berita 

tersebut wartawan tidak menuliskan di mana tempat terjadinya peristiwa 

tersebut.  
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D. Penyajian Data yang Relevan 

Sebuah berita dianggap relevan jika berita memiliki nilai berita. 

Nilai berita menyediakan standar dan ukuran bagi wartawan sebagai 

kriteria dalam praktik kerja jurnalistik. Pendek kata, nilai berita itu tidak 

hanya menjadi ukuran dan standar kerja, melainkan juga telah menjadi 

ideologi dari kerjasama wartawan, nilai berita memperkuat dan 

membenarkan wartwan kenapa peristiwa tersebut diliput sedangkan yang 

lain tidak (Eriyanto, 2002: 122). Peristiwa begitu banyak setiap harinya, 

namun tidak semua peristiwa itu layak untuk  dilaporkan (diberitakan), 

hanya peristiwa yang memenuhi kriteria “nilai berita” (news values) yang 

layak untuk diberitakan.  

Tabel 3.4 

Ditribusi Berita Berdasarkan Kategori Relevansi 

 

No Indikator Frekuensi Presentase 

1 Berita memuat 3-5 nilai 

berita 

40 40 % 

2 Berita memuat 1-2 nilai 

berita 

0 0% 

Jumlah 40 100 % 

Sumber : Diolah dari hasil perhitungan peneliti tahun 2017 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kompas relevan dalam 

menyajikan informasi-informasi mengenai kasus dugaan penistaan agama 

oleh Ahok. Sebanyak 40 artikel berita (100%) sudah memuat lebih dari 3 

nilai berita. Peneliti tidak menemukan berita yang memiliki nilai berita 

kurang dari 3. Semakin banyak nilai berita yang terkandung dalam sebuah 

berita, maka peristiwa tersebut semakin layak untuk diberitakan dan 



71 
 

diketahui oleh publik. Contoh pemberitaan Kompas yang memiliki nilai 

berita lebih dari tiga terdapat dalam sebuah berita yang berjudul “SBY 

Temui Wapres dan Wiranto” yang terbit pada tanggal 2 November 2016, 

sebagai berikut : 

  

    

Gambar  3.6 

Contoh berita di Kompas yang memuat nilai significance dan 

timeliness. 

 

Kutipan berita di atas merupakan contoh berita yang mempunyai 

nilai significance karena berita yang disajikan menyangkut kepentingan 

masyarakat, sehingga penting untuk diketahui masyarakat. Sajian berita di 

atas berkaitan dengan perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa, di mana 
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pemerintah mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu padu dan 

memperkokoh ikatan kebangsaan dan meminta masyarakat untuk tetap 

tenang menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu, 

perkembangan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok menjadi hal yang 

penting diketahui oleh masyarakat, karena sejak isu tersebut muncul 

ditengah-tengah masyarakat, banyak masyarakat yang menuntut kasus 

hukum Ahok tersebut segera ditegakkan demi menjalin rasa keadilan di 

masyarakat. Abrar (1995:82) mengungkapkan bahwa menurut prinsip 

umum etika jurnalistik, salah satu tujuan dari penyebaran informasi yang 

dilakukan oleh lembaga pers adalah untuk memenuhi kepentingan umum. 

Berdasarkan prinsip ini, wartawan mengerahkan segala sumber daya 

mereka untuk melaporkan sebuah peristiwa dan pernyataan yang 

mengandung kepentingan umum.  

Kutipan berita di atas juga menunjukkan bahwa berita tersebut 

mempunyai  nilai timeliness. Adanya pencantuman tanggal 1 November 

2016 sebagai tanggal diperolehnya sebuah informasi oleh wartawan dan 

pencantuman tanggal 2 November 2016 sebagai tanggal di mana berita 

tersebut dicetak dan dibaca oleh masyarakat, menunjukkan bahwa berita di 

atas masih baru (aktual). Tidak dapat dipungkiri bahwa aktualitas berita 

menjadi hal yang sangat penting dalam pemberitaan. Abrar (dalam Daulay, 

2016:113) mengungkapkan bahwa sesungguhnya setiap pengelola media 

massa ingin menyajikan informasi yang aktual agar masyarakat pembaca 

tepuaskan dengan informasi tersebut. Di sisi lain, para pembaca pun selalu 
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menanti informasi aktual agar mereka bisa mendapatkan sesuatu yang 

baru. Sebab informasi yang tidak aktual diidentikan dengan informasi 

yang “basi”, sehingga tidak layak untuk dibaca.  

 

Gambar 3.7 

Contoh berita di Kompas memuat nilai magnitude. 

 

 Kutipan berita Kompas di atas menunjukkan bahwa berita tersebut 

mempunyai nilai magnitude, karena peristiwa yang disajikan berkaitan 

dengan angka/ jumlah yang besar dalam hitungannya. Pada kutipan berita 

di atas disebutkan bahwa “petisi itu telah ditandatangani 9.639 orang”, 

jumlah tersebut tentu bukanlah jumlah yang kecil, sehingga menjadi 

sesuatu yang berarti dan menarik bagi masyarakat. Jumlah tersebut 

menunjukkan bahwa adanya harapan yang besar dari masyarakat terhadap 

pemerintah untuk dapat mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa 

Indonesia dalam kaitannya penyelenggaraan demokrasi sesuai dengan 

semboyan Bhinneka Tunggal Ika.  
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Gambar 3.8 

Contoh berita di Kompas memuat nilai proximity dan 

prominance. 

 

Kutipan berita Kompas di atas menunjukkan bahwa berita yang 

disajikan mempunyai nilai proximity. Hal tersebut tidak lain karena kasus 

dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok memiliki kedekatan 

secara emosional dengan pembaca diseluruh Indonesia. Pernyataan Ahok  

di Kepulauan Seribu pada September 2016 lalu terkait surat Al Maidah 

ayat 51 telah memicu  kemarahan sebagian besar umat Islam di Indonesia.  

Selain itu, dari  kutipan berita di atas dapat dilihat bahwa berita tersebut 

juga memiliki nilai prominance, karena menyangkut sosok terkenal seperti 

Presiden Joko Widodo dan Mantan Presiden Republik Indonesia Susilo 

Bambang Yudhoyono (SBY).  

E. Kecenderungan Cover Both Sides dalam Pemberitaan 

Dalam memberitakan konflik yang terjadi di masyarakat, suara 

masing-masing pihak sangatlah dibutuhkan demi tercapainya suatu 

penyelesaian konflik. Media sebagai penghubung sudah seharusnya 

menjadi ruang yang menampung dan menyuarakan kembali suara dari 
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setiap orang yang terlibat dalam peristiwa konflik secara berimbang. 

Berita-berita yang diterbitkan seharusnya juga bersumber dari berbagai 

narasumber yang layak dan memenuhi syarat untuk bicara.  

Salah satu elemen dari konsep objektivitas yaitu keseimbangan. 

Keseimbangan suatu berita dapat diukur berdasarkan indikator cover both 

sides. Keseimbangan menjadi hal yang wajib ketika wartawan menuliskan  

sebuah berita, hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman 

ketika memahami isi berita. Dalam hal ini masing-masing sumber berita 

diberikan porsi pemberitaan yang sama dalam menanggapi sebuah 

peristiwa . 

Tabel 3.5  

Ditribusi Berita Berdasarkan Kategori Cover Both Sides 

No Indikator Frekuensi Presentase 

1 Liputan satu sisi 7 17,5 % 

2 Liputan dua sisi 10 25  % 

3 Liputan multi sisi 23 57,5 % 

Jumlah 40 100 % 

Sumber : Diolah dari hasil perhitungan peneliti tahun 2017 

 

 Dari hasil olah data yang sudah dilakukan, peneliti menemukan 

data bahwa dari 40 artikel berita di Kompas terkait kasus dugaan penistaan 

agama oleh Ahok, sebanyak 23 artikel berita (57,5 %) sudah melakukan 

liputan multi sisi, diikuti dengan peliputan dua sisi sebanyak 10 artikel 

berita (25 %)  dan peliputan satu sisi sebanyak 7 artikel berita (17,5%). 

Hal tersebut membuktikan bahwa Kompas terlihat sudah berusaha 

menyajikan berita yang bersumber dari berbagai pihak dengan perspektif 

yang berbeda sehingga dapat memudahkan pembaca untuk menemukan 



76 
 

kebenaran. Dalam jurnalisme menurut Bungin (dalam Siebert, 2015:81) 

kebenaran tidaklah bisa diklaim oleh satu pihak, namun harus 

dikonfirmasikan menurut kebenaran dari pihak lain. Inilah mengapa 

pemberitaan di surat kabar selalu dituntut untuk mengungkapakan 

kebenaran secara fairness. Yaitu salah satu syarat objektivitas yang juga 

sering disebut sebagai pemberitaan cover both sides, di mana pers 

menyajikan semua pihak yang terlibat, sehingga pers mempermudah 

pembaca menemukan kebenaran. 

 Banyaknya narasumber yang berbeda dalam suatu berita 

menunjukkan bahwa wartawan Kompas telah melakukan penelusuran 

mendalam terkait kasus dugaan penistaan agama yang ditulisnya. Berikut 

contoh berita di Kompas yang menerapkan liputan multi sisi, dimuat  pada 

tanggal 8 November 2016  dengan judul “Presiden Menemui Sejumlah 

Pihak” : 
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Gambar 3.9 

Contoh berita di Kompas yang menerapkan liputan multi sisi. 

 

Kutipan berita di atas menunjukkan bahwa Kompas cukup 

profesional dalam menyajikan berita kasus dugaan penistaan agama oleh 

Ahok. Terlihat usaha Kompas untuk memberikan ruang pemberitaan yang 

seimbang kepada semua pihak yang terlibat. Dalam berita tersebut 

Kompas berusaha menggali informasi dari persperktif Ketua Umum 

PBNU Said Aqil Siroj yang mana dalam kasus ini menempati posisi 

sebagai pihak dari kalangan Islam. Kemudian, Buni Yani sebagai pihak 

yang pertama kali mengunggah video Ahok tersebut ke jejaring sosial 

Facebook. Selain itu, meskipun tidak terlalu banyak memberikan 

keterangan, terlihat Kompas berusaha menggali informasi dari Ahok 

sebagai pihak yang diduga melakukan penistaan agama serta Kuasa 

Hukum yang mendampinginya. Sebagai penyeimbang Kompas juga 
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berusaha menggali informasi dari perpektif hukum dalam hal ini adalah 

Analisis Kebijakan Divisi Humas Polri Komisaris Besar Rikwanto.  

 

 

 

F. Kecenderungan Pemberitaan Kompas yang Netral 

Untuk mempermudah dalam melihat kecenderungan sikap Kompas, 

peneliti telah menetapkan dengan menggunakan tiga kriteria yaitu 

medukung (positif), memojokkan (negatif) dan netral terhadap subjek yang 

diberitakan. Dalam penelitian ini, yang diperhitungkan tidak hanya ada 

atau tidaknya pernyataan yang tidak berdasar dari awak redaksi yang 

sifatnya positif atau negatif, akan tetapi pernyataan dari narasumber juga 

merupakan bagian dari penggambaran fakta. Untuk lebih jelasnya dapat 

kita lihat pada tabel 3.6 di bawah ini.  

Tabel 3.6 

Ditribusi Berita Berdasarkan Kategori Even Handed Evaluation 

 

No Indikator Frekuensi Presentase 

1 Positif 0 0 % 

2 Negatif 0 0 % 

3 Netral 40 100 % 

Jumlah 40 100 % 

Sumber : Diolah dari hasil perhitungan peneliti tahun 2017 

 

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, terlihat bahwa sikap 

Kompas dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok 

terlihat netral. Kompas sama sekali tidak memiliki berita yang bernada pro 

maupun kontra, terbukti 100% berita terkait kasus dugaan penistaan agama 

oleh Ahok bernada netral. Dalam memberitakan konflik yang melibatkan 

sebagian besar umat Islam di Indonesia tersebut, Kompas menggunakan 
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gaya bahasa dan penyajian yang netral dan tidak menunjukkan adanya 

keberpihakan mereka terhadap salah satu pihak yang sedang bertikai. Dari 

keseluruhan berita yang diteliti, peneliti juga tidak menemukan adanya 

keberpihakan Kompas terhadap Ahok sebagai kaum minoritas yang 

beragama Kristen Protestan. Berdasarkan latar belakang sejarah 

berdirinya, Kompas dikenal sebagai surat kabar yang membawa 

kepentingan partai Katholik, maka dalam hal ini Kompas memilih untuk 

bersikap hati-hati dalam mengulas kasus dugaan penistaan agama oleh 

Ahok, agar tidak menyinggung perasaan mayoritas umat Islam di 

Indonesia. Terlihat usaha Kompas untuk menjadikan dirinya sebagai koran 

yang independen dan melepaskan diri dari agama. Dengan begitu Kompas 

sudah menjalankan apa yang menjadi visi misinya yaitu “Amanat Hati 

Nurani Rakyat” dengan mengedepankan keterbukaan, meninggalkan 

pengkotaan latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan.  

Menurut Siebert (dalam Sumartono, 2005:48) pemberitaan media 

mengenai konflik dapat membawa pengaruh pada dua hal. Pertama, 

pemberitaan media justru memperluas eskalasi konflik. Kedua, 

pemberitaan membantu meredakan dan menyelesaikan konflik. Dari dua 

kemungkinan tersebut Kompas cenderung menyajikan berita yang 

membantu meredakan dan menyelesaikan konflik dalam memberitakan 

kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, yang mana isu tersebut sangat 

rentan memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.  
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Ketidakberpihakan media massa dalam hal ini Kompas ditunjukkan 

dengan sajian berita-beritanya yang lebih banyak menyoroti tentang 

langkah-langkah pemerintah dalam menyelesaikan kasus intoleransi yang 

belakangan ini sering terjadi di DKI Jakarta. Hal tersebut dapat 

diindikasikan dari judul maupun isi berita di Kompas yang terkesan ingin 

menunjukkan ketegasan pemerintah untuk meyelesaikan kasus-kasus 

intolerasi yang sedang terjadi. Beberapa judul berita di Kompas yang 

bernada netral misalnya, “Pengakan Hukum Menjadi Penentu”, 

“Keberagaman Menjadi Anugerah”, “Konsolidasi Politik dan Kenegaraan 

Dibutuhkan” dan lain sebagainya. Judul-judul berita tersebut cenderung 

memberi kesan sejuk, tidak memanas-manasi atau memprovokasi 

khalayak. Selain judul, sikap netral Kompas dalam pemberitaannya juga 

dapat diindikasi dari kutipan wawancaranya dengan narasumber. Sebagai 

contoh adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh presiden dalam sebuah 

artikel berita yang berjudul “Saling Ejek dan Memaki Bukan Jati Diri 

Bangsa” dimuat  dimuat pada 13 November 2016 antara lain sebagai 

berikut : 

“Indonesia terdiri dari 700 suku dengan 340-an bahasa 

daerah. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua komponen bangsa 

bisa menerima keberagaman dengan menjaga sikap saling 

menghargai dan menghormati seperti yang diamanatkan dalam 

Pancasila. Hanya dengan itu Indonesia dapat terhindar dari 

perpecahan”. 
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“Kita berharap agar masyarakat dapat saling melindungi 

dan menghormati satu sama lain. Persaudaraan yang terjalin di 

tengah perbedaan merupakan suatu anugerah yang telah Allah 

berikan kepada bangsa Indonesia”. 

 

Berdasarkan kutipan berita di atas, terlihat bahwa Kompas masih 

terkesan main aman dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama 

oleh Ahok serta terkesan berusaha menghindari pemberitaan yang dapat 

menimbulkan keresahan atau kesalahpahaman dimasyarakat. Kompas 

memilih tunduk dengan pemerintah dengan pemberitaan-pemberitaan yang 

cenderung positif mengenai pemerintah, ketimbang memberikan kritikan-

kritikan yang tajam mengenai kebijakan pemerintah tersebut. Pengalaman 

masa lalu Kompas yang pernah mengalami pembredelan sebanyak dua kali 

oleh pemerintah hingga diperbolehkan beroperasi kembali menyebabkan 

Kompas belum bisa sepenuhnya lepas dari konsep gaya jurnalisme 

kepiting. Terlihat Kompas masih memilih untuk bersikap hati-hati ketika 

mengulas konflik.  

Menurut Dewabrata (2004) dibawah pimpinan Jokob Oetama, 

wartawan Kompas mempunyai tradisi yang sangat ketat dalam bidang 

jurnalistik. Pak Jakob selalu mewanti-wanti agar wartawan menulis berita 

yang sopan, niatnya haruslah untuk membuat hari esok lebih baik 

dibanding hari ini. Menulis berita harus disertai niat yang tulus dan jangan 

menyudutkan seseorang. Meskipun zaman terus mengalami perubahan, 

Kompas tetap memegang teguh prinsip tersebut. Selain itu Kompas juga 
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menerapkan prinsip humanism transcendental agar dapat diterima oleh 

semua pihak dan kalangan.  

Kompas memiliki sikap toleransi yang tinggi kepada semua pihak 

dan sikap positif dalam segala bentuk kebaikan, sehingga dalam konteks 

politik apabila terdapat seorang pemimpin yang memiliki reputasi buruk 

maka tidak langsung ditampakkan semua keburukannya oleh Kompas, 

melainkan dipaparkan juga secara seimbang tentang kelebihannya. Hal 

tersebut tidak lain agar tidak menimbulkan dampak negative terhadap citra 

Kompas itu sendiri.  

G. Kultur Bahasa Kompas yang Menghindari Dramatisasi 

Membuat judul yang menarik dalam sebuah berita memang 

diperlukan.Tidak bisa dipungkiri bahwa judul berita merupakan hal yang 

paling pertama dilihat dan dibaca oleh khalayak, sehingga daya tarik 

menjadi salah satu elemen penting dalam membuat judul berita. Hal 

tersebut dimaksudkan agar khalayak tertarik untuk membaca isi berita 

secara keseluruhan, namun demikian tentunya kurang tepat bila menulis 

judul berita yang penuh prasangka, sensasi dan cenderung tidak faktual. 

Tabel 3.7 

Ditribusi Berita Berdasarkan Kategori Non Sensational 

 

No Indikator Frekuensi Presentase 

1 Ada dramatisasi 3 7,5  % 

2 Tidak ada dramatisasi 37 92,5  % 

Jumlah 40 100 % 

Sumber : Diolah dari hasil perhitungan peneliti tahun 2017 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa berita-berita di 

Kompas sudah baik dalam judul maupun isi beritanya terkait kasus dugaan 

penistaan agama oleh Ahok. Sebagian besar berita yang ditampilkan oleh 

Kompas yakni sebanyak 37 artikel berita (92,5%) masuk dalam kategori 

bebas dari unsur dramatisasi. Hal tersebut menandakan bahwa Kompas 

dalam  hal ini sudah berusaha menyajikan berita secara apa adanya, tidak 

mengandung nuansa dramatisasi. Dramatisasi dalam hal ini dapat 

dipahami sebagai bentuk penyajian atau penulisan berita yang bersifat 

hiperbolik dan melebih-lebihkan sebuah fakta dengan maksud 

menimbulkan efek dramatisasi bagi pembacanya (Rahayu, 2006:24). Hal 

tersebut tentunya tidak sesuai dengan praktik jurnalisme yang menerapkan 

prinsip objektivitas berita. Keberadaan proses penyelaras bahasa oleh tim 

Penyelaras Bahasa (PB) Kompas sangat mempengaruhi kultur bahasa 

berita di redaksi Kompas. Bahasa yang digunakan Kompas cenderung 

halus dan santun. Berikut adalah contoh berita yang mengandung unsur 

dramatisasi: 
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Gambar 3.10 

Contoh berita di Kompas yang memuat unsur sensasionalisme. 

 

Contoh kutipan berita Kompas di atas tergolong berita yang 

memuat unsur dramatisasi. Kalimat “Matahari menyengat meski sudah 

beranjak turun ke ufuk barat”,  di konotasikan sebagai matahari terbenam 

untuk menggambarkan suasana sore hari. Kalimat tersebut digunakan 

wartawan untuk melebih-lebihkan keadaan. Hal ini sesuai dengan apa 

yang diungkapkan oleh Siregar, dkk (dalam Poentarie, 2015:110) efek 

dramatis sengaja digunakan oleh jurnalis untuk dapat membantu pembaca 

lebih mengalami secara langsung peristiwa yang disajikan. Penggalan 

kalimat tersebut dimuat dalam artikel berita yang berjudul 

“Menyampaikan Aspirasi sambil Bersih-bersih” pada 5 November 2016. 

Sedangkan contoh kedua kutipan beritadi atas dikatakan memuat 

unsur dramatisasi karena terdapat kata “adu mulut” dalam sebuah 

kalimat. Frasa “adu mulut” dalam hal ini ternyata merupakan sebuah 

idiom (ungkapan) yang bermakna berdebat. Frasa tersebut digunakan 

wartawan untuk melebih-lebihkan keadaan untuk menggambarkan situasi 

yang tidak kondusif di lokasi demonstrasi karena terjadinya perdebatan 

diantara masa demonstran dan polisi. Kutipan berita tersebut dimuat 
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dalam artikel berita yang berjudul “ Anggota Ormas Tolak Basuki” pada 

3 November 2016. 

Adanya penggunaan bahasa sensasionalisme dalam pemberitaan, 

menunjukkan bahwa Kompas belum sepenuhnya lepas dari cara-cara 

pemberitaan koran kuning. Koran kuning merupakan suatu tipe 

jurnalisme di mana berita-berita yang mempunyai nilai sensasionalisme 

tinggi lebih ditekankan dibandingkan dengan berita yang sifatnya netral 

(Poentarie, 2015 : 105). Berita yang baik adalah berita yang disajikan 

dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah jurnalisme. Hal 

tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Poentarie (2015:113) 

bahwa untuk menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, jurnalis 

memiliki tugas dan kewajiban dalam melayani khalayak pembaca dengan 

berpedoman pada penggunaan bahasa jurnalistik yang sederhana dan 

mudah dipahami.  

H. Independensi Wartawan Kompas 

Larangan keras dalam praktik jurnalistik adalah wartawan 

memasukkan opini atau pendapat pribadinya yang mengarah pada 

penilaian terhadap suatu peristiwa yang dipublikasikannya. Dalam konsep 

jurnalisme, pemberian opini merupakan hal yang dilarang, karena tugas 

wartawan pada dasarnya hanyalah melaporkan fakta. Opinisasi wartawan 

biasanya terjadi karena kebiasaan memberikan penilaian, menghakimi, 

serta adanya keinginan untuk membela kepentingan tertentu, hingga pada 

akhirnya opini sengaja dimunculkan dengan tujuan membumbui sebuah 
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peristiwa menjadi sensasional. Wartawan yang objektif sudah seharusnya 

memisahkan diri dari sebuah peristiwa. Salah satu sarana untuk 

mengakomodasi pendapat wartawan, Oetama (dalam Sumartono, 

2005:55) mengemukakan bahwa surat kabar telah memberikan ruangan 

khusus bagi pendapat yang disebut dengan halaman opini atau editorial 

page. Halaman opini ini terdiri dari tajuk rencana, artikel kolom dan surat 

pembaca.  

Tabel 3.8 

Ditribusi Berita Berdasarkan Kategori Non Evaluative 

 

No Indikator Frekuensi Presentase 

1 Non Evaluatif 38 95 % 

2 Evaluatif 2 5 % 

Jumlah 40 100 % 

Sumber : Diolah dari hasil perhitungan peneliti tahun 2017 

 

Dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Kompas 

telah berusaha mengedepankan sikap independensi mereka dalam 

menyajikan informasi terkait kasus dugaan penistaan agama. Wartawan 

Kompas cenderung menghindari primordial agama dalam 

pemberitaannya. Terbukti dari 40 artikel berita terdapat 38 artikel berita 

(95%) yang masuk dalam penilaian  non evaluative dan hanya 2  artikel 

berita (5% ) yang masuk kedalam penilaian berita yang evaluative. 

Terkesan Kompas  berusaha untuk tidak terkait dengan konflik. Hal 

tersebut kembali menegaskan pola pemberitaan ala jurnalisme kepiting 

masih sangat lekat dengan Kompas. Hampir keseluruhan berita-berita di 

Kompas hanya berupa kutipan-kutipan wawancara dengan narasumber. 
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Kompas cenderung melakukan pengujian lapangan sedikit demi sedikit 

kemudian menarik diri apabila berita yang dimuat terlalu keras dan tidak 

sesuai dengan kondisi masyarakat maupun rezim pemerintahan yang 

berlaku. Selain itu,  Kompas juga cenderung menggunakan gaya bahasa 

yang sopan dan tidak terkesan berusaha memancing emosi ketika 

mengulas konflik yang terjadi. Contoh berita pada Kompas yang memuat 

unsur evaluative, terdapat dalam sebuah berita yang berjudul “Unjuk 

Rasa dan Ujian Demokrasi” yang terbit pada tanggal 9 N0vember 2016, 

yaitu sebagai berikut : 

 

Gambar 3.11 

Contoh berita di Kompas yang memuat unsur evaluative. 

 

Berdasarkan kutipan berita di atas, terlihat wartawan Kompas 

berkesimpulan bahwa maju mundurnya perkembangan demokrasi di 

Indonesia ditentukan oleh setiap langkah dan kebijakan Presiden Jokowi 

dalam menyelesaikan masalah. Pada paragraf kedua secara tidak langsung 

wartawan Kompas juga beranggapan bahwa selama ini elit kurang 
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berkontribusi dalam membantu menyelesaikan masalah dan justru hanya 

memperkeruh suasana dengan tujuan untuk mengejar kekuasaan semata. 

Dalam menulis berita harus diingat bahwa seorang pembuat berita harus 

bisa menjaga objektifitas dengan tidak memasukan pendapat pribadinya 

dalam pemberitaan. Artinya seperti yang dijelaskan oleh Djuroto (dalam 

Sumartono, 2005:51) penulis berita hanya menyiarkan berita apa adanya. 

Penulis berita tidak memberi kesimpulan atas dasar pendapatnya sendiri.  

 

I. Uji Reliabilitas 

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan uji reliabilitas 

terhadap kategori-kategori objektivitas yang telah dijelaskan dalam 

definisi konsep. Rumus yang digunakan adalah rumus koefisien 

reliabilitas (CR) Holsti. Hasil perhitungannya diharapkan dapat 

mencerminkan derajat kesamaan yang memenuhi syarat antara kedua 

coder itu sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti dibantu oleh satu orang 

pengkoder yaitu Jauharotul Ulumiyah mahasiswi Ilmu Komunikasi 

angkatan  2013. Untuk lebih jelasnya berikut hasil uji reliabilitas yang 

telah dilakukan peneliti : 

a. Hasil Uji Reliabilitas Kategori Faktual  

Tabel 3.9 

Hasil Coding Kategori Faktual 

No Unit analisis N1 N2 M 

1 Fakta sosiologis 23 26 23 

2 Fakta psikologis 17 14 14 

Jumlah 40 40 37 
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CR  =      2 M 

        N1+ N2 

 

CR =      2 (37) 

                    40 + 40 

 

CR =     74         =  0,93    CR = 0,93 x 100% = 93% 

         80 

Dengan demikian maka besar koefisien reliabilitas untuk kategori 

faktual antara coder 1 (N1) dan coder 2 (N2) berdasarkan rumus Holsti 

adalah 0,93 %.  

 

b. Hasil Uji Reliabilitas Kategori Sumber Berita  

Tabel 3.10 

Hasil Coding Kategori Sumber Berita 

No Unit analisis N1 N2 M 

1 Pemerintah 51 50 47 

2 TNI/Polri 49 50 44 

3 Intelektual 10 8 8 

4 LSM/Ormas 39 41 39 

5 Masyarakat 9 9 9 

6 Pelaku 6 4 4 

7 Politisi  23 25 21 

8 Lembaga Survey 2 2 2 

Jumlah 189 189 174 

 

CR  =      2 M 

        N1+ N2 

 

CR =      2 (174) 

                    189 + 189 

 

CR =     348         =  0,92    CR = 0,92 x 100% = 92% 

         378 
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Dengan demikian maka besar koefisien reliabilitas untuk kategori 

sumber berita antara coder 1 (N1) dan coder 2 (N2) berdasarkan rumus 

Holsti adalah 0,92 %. 

 

c. Hasil Uji Reliabilitas Kategori Akurasi 

Tabel 3.11 

Hasil Coding Kategori Akurasi 

No Unit analisis N1 N2 M 

1 Ada cek dan ricek 38 35 35 

2 Tidak ada cek dan ricek 2 5 2 

Jumlah 40 40 37 

 

 

CR  =      2 M 

        N1+ N2 

 

CR =      2 (37) 

                    40 + 40 

 

CR =     74         =  0,93    CR = 0,93 x 100% = 93% 

              80 

Dengan demikian maka besar koefisien reliabilitas untuk kategori 

akurasi antara coder 1 (N1) dan coder 2 (N2) berdasarkan rumus 

Holsti adalah 0,93 %. 
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d. Hasil Uji Reliabilitas Kategori  Kelengkapan 

Tabel 3.12 

Hasil Coding Kategori Kelengkapan 

No Unit analisis N1 N2 M 

1 Lengkap 38 37 37 

2 Tidak Lengkap 2 3 2 

Jumlah 40 40 39 

 

CR  =      2 M 

        N1+ N2 

 

CR =      2 (39) 

                    40 + 40 

 

 

CR =     78         =  0,98    CR = 0,98 x 100% = 98% 

              80 

Dengan demikian maka besar koefisien reliabilitas untuk kategori 

kelengkapan berita antara coder 1 (N1) dan coder 2 (N2) berdasarkan 

rumus Holsti adalah 0,98 %. 

 

e. Hasil Uji Reliabilitas Kategori  Relevansi 

Tabel 3.13 

Hasil Coding Kategori Relevansi 

No Unit analisis N1 N2 M 

1 Berita memuat 3-5 nilai berita 40 39 39 

2 Berita memuat 1-2 nilai berita 0 1 0 

Jumlah 40 40 39 

 

CR  =      2 M 

        N1+ N2 

 

 



92 
 

CR =      2 (39) 

                    40 + 40 

 

CR =     78         =  0,98  CR = 0,98 x 100% = 98% 

              80 

Dengan demikian maka besar koefisien reliabilitas untuk kategori 

relevansi berita antara coder 1 (N1) dan coder 2 (N2) berdasarkan 

rumus Holsti adalah 98%. 

 

f. Hasil Uji Reliabilitas Kategori  Cover Both Sides 

Tabel 3.14 

Hasil Coding Kategori Cover Both Sides 

No Unit analisis N1 N2 M 

1 Liputan satu sisi 7 5 5 

2 Liputan dua sisi 10 9 9 

3 Liputan tiga sisi 23 26 23 

Jumlah 40 40 37 

 

CR  =      2 M 

        N1+ N2 

 

CR =      2 (37) 

                    40 + 40 

 

CR =     74         =  0,93   CR = 0,93 x 100% = 93% 

              80 

Dengan demikian maka besar koefisien reliabilitas untuk kategori 

cover both sides antara coder 1 (N1) dan coder 2 (N2) berdasarkan 

rumus Holsti adalah 93 %. 
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g. Hasil Uji Reliabilitas Kategori  Even Handed Evaluation  

Tabel 3.15 

Hasil Coding Kategori Even Handed Evaluation 

No Unit analisis N1 N2 M 

1 Positif 0 0 0 

2 Negatif 0 0 0 

3 Netral 40 40 40 

Jumlah 40 40 40 

 

CR  =      2 M 

        N1+ N2 

 

 

CR =      2 (40) 

                    40 + 40 

 

CR =     80         =  1   CR = 1 x 100% = 100% 

              80 

Dengan demikian maka besar koefisien reliabilitas untuk kategori 

even handed evaluation antara coder 1 (N1) dan coder 2 (N2) 

berdasarkan rumus Holsti adalah 100 %. 

 

h. Hasil Uji Reliabilitas Kategori  Non Sensational  

Tabel 3.16 

Hasil Coding Kategori Non Sensational 

No Unit analisis N1 N2 M 

1 Ada dramatisasi 3 5 3 

2 Tidak ada dramatisasi 37 35 35 

Jumlah 40 40 38 

 

CR  =      2 M 

        N1+ N2 
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CR =      2 (38) 

                    40 + 40 

 

CR =     76         =  0,95   CR = 0,95 x 100% = 95% 

              80 

Dengan demikian maka besar koefisien reliabilitas untuk kategori 

non sensational antara coder 1 (N1) dan coder 2 (N2) berdasarkan 

rumus Holsti adalah 95%. 

 

i. Hasil Uji Reliabilitas Kategori  Non Evaluative 

Tabel 3.17 

Hasil Coding Kategori Non Evaluative 

No Unit analisis N1 N2 M 

1 Non Evaluatif 38 37 37 

2 Evaluatif 2 3 2 

Jumlah 40 40 39 

 

CR  =      2 M 

        N1+ N2 

 

CR =      2 (39) 

                    40 + 40 

 

CR =     78         =  0,98   CR = 0,98 x 100% = 98% 

              80 

Dengan demikian maka besar koefisien reliabilitas untuk kategori 

non evaluatif antara coder 1 (N1) dan coder 2 (N2) berdasarkan rumus 

Holsti adalah 98%. 
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j. Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Semua Kategori 

Tabel 3.18 

Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Semua Kategori 

No  Kategori Reliabilitas antar-

coder 

1 Faktual  0,93 

2 Sumber Berita 0,92 

3 Akurasi  0,93 

4 Kelengkapan 0,98 

5 Relevansi 0,98 

6 Cover Both Sides 0,93 

7 Even Handed Evaluation 1 

8 Non Sensational 0,95 

9 Non Evaluatif 0,98 

Sumber : Dioalah dari hasil uji reliabilitas tahun 2017 

 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian 

dalam hal ini lembar coding telah memenuhi syarat koefisien reliabilitas. 

Formula Holsti mensyaratkan hasil uji reliabilitas 0,7. Artinya jika di 

bawah 0,7, maka instrument tersebut tidak reliabel, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa lembar coding yang telah diuji dapat diteruskan 

menjadi instrumen penelitian. 

 


