
7 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi atau dalil yang 

saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis 

mengenai fenomena dngan menentukan hubungan antar variabel, dengan 

maksud menjelaskan fenomena ilmiah. Menurut Kerlinger (1973) teori adalah 

sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang saking berkait mengaitkan 

yang menghadirkan suatu tinjauan secara sistematis atau fenomena yang ada 

dengan menunjukkan secara spisifik hubungan-hubungan diantara  variable-

variabel yang terkait dalam fenomena dengan tujuan memberikan eksplanasi 

dan prediksi atau fenomena tersebut. 

Gibbs (1972) mendefinisikan teori sebagai suatu kumpulan statemen 

yang mempunyai kaitan logis, merupakan, cermin dari kenyataan yang ada 

tentang sifat-sifat atau ciri-ciri suatu klas, peristiwa atau sesuatu benda. Ahli 

lain, Hage (1972) menyatakan bahwa teori harus mengandung tidak hanya 

konsep statemen tetapi juga definisi, baik definisi teoritis maupun definisi 

operasional dan hubungan logis yang bersifat teoritis dan operasional antara 

konsep maupun statemen tersebut.
8
 

Bahar, menyatakan bahwa posisi teori pada pendekatan kualitatif 

harus diletakkan sesuai dengan maksud penelitian yang dikerjakan. Pertama, 

untuk penelitian yang bermaksud menemukan teori dari dasar, paling tidak 

ada tiga aspek fungsi teori yang dimanfaatkan : 

a. Konsep-konsep yang ditemukan pada teori terdahulu dapat “dipinjam” 

sementara (sampai ditemukan konsep yang sebenarnya dari kancah) 

untuk merumuskan masalah, membangun kerangka fikir, dan 

menyusun bahan wawancara. 

b. Ketika penelitian sudah menemukan kategori-kategori dari data yang 

dikumpulkan, ia perlu memeriksa apakah sistem kategori serupa telah 

                                                             
8
Yasir, Teori Komunikasi (Pekanbaru : Pusbangdik, 2011), 2. 
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ada sebelumnya. Jika ya, maka peneliti perlu memahami tentang apa 

saja yang dikatakan oleh peneliti lain tentang kategori tersebut. Hal ini 

dilakukan hanya untuk perbandingan saja, bukan untuk mengikutinya; 

dan 

c. Proposisi teoritik yang ditemukan dalam penelitian kualitatif (yang 

memiliki hubungan dengan teori yang sudah dikenal) merupakan 

sambungan baru untuk memperluas teori yang sudah ada. Demikian 

pula, jika ternyata teori yang ditemukan identik dengan teori yang 

sudah ada, maka teori yang ad dapat dijadikan sebagai pengabsahan 

dari temuan baru itu. 

Untuk peneliti yang bermaksud memperluas teori yang sudah ada, teori 

tersebut bermanfaat bagi peneliti pada tiga hal berikut: 

a. Penelitian dapat dimulai dari teori terdahulu tersebut dengan merujuk 

kerangka umum teori itu. Dengan kata lain, kerangka teoritik yang 

sudah ada bisa digunakan untuk menginterprestasi dan mendekati data. 

Namun demikian, penelitian yang sekarang harus dikembangkan 

secara tersendiri dan terlepas dari teori sebelumnya. Dengan demikian, 

penelitian dapat dengan bebas memilih data yang dikumpulkan, 

sehingga memungkinkan teori awalnya dapat diubah, ditambah atau 

dimodifikasi. 

b. Teori yang sudah ada dapat dimanfaatkan untuk menyusun sejumlah 

pertanyaan atau menjadi pedoman dalam pengamatan/ wawancara 

untuk mengumpulkan data awal. 

c. Jika temuan penelitian sekarang berbeda dari teori yang sudah ada, 

maka penelitian dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa 

temuannya berbeda dengan teori yang ada. 

Kajian teori adalah gambaran terhadap seperangkat kumpulan 

konsep/konstruk, definisi dan proposisi yang terkait secara sistematis 

untuk menjelaskan dan memprediksi tentang fenomena atau gejala.
9
 

 

                                                             
9
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1. Teori Agenda Setting 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Agenda 

Setting. Teori ini dikembangkan oleh Maxwell Mc Combs dan Donal 

Shaw. Menurut mereka khalayak tidak hanya mempelajari berita-berita 

dan hal-hal lainnya melalui media massa, tetapi juga mempelajari seberapa 

besar arti penting diberikan 

Pada suatu isu atau topik dari cara media massa memberikan 

penekanan pada topik tersebut. Adapun asumsi-asumsi mengenai agenda 

setting sebagai berikut: 

a. Bahwa media mempunyai kekuatan untuk menciptakan agenda 

publik. Apa yang dianggap penting oleh media, maka dianggap 

penting pula oleh publik. 

b. Berfokus pada interasi khalayak dengan media. 

c. Motivasi khalayak untuk mencari panduan dan persepsi khalayak 

terhadap isu publik. 

d. Menggabungkan sejumlah ide yang mirip. 

Model Teori Agenda Setting menghidupkan kembali model Jarum 

Hipodermik, tetapi dengan fokus penelitian bergeser. Efek pada sikap dan 

pendapat pada efek kesadaran dan pengetahuan, dari efek efektif ke 

kognitif.
10

Menurut asumsi teori ini media punya kemampuan untuk 

menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau 

peristiwa tertentu. Media mengatakan kepada kita apa yang penting dan 

apa yang tidak penting. Artinya, dengan menggunakan agenda setting pers 

memiliki kekuatan yang besar untuk mengarahkan persepsi dan perhatian 

khalayak tentang realitas sosial yang dikembangkan. Teori ini 

menyimpulkan bahwa meningkatkan nilai penting suatu topik media 

massa (khususnya surat kabar) menyebabkan nilai penting topik tersebut 

kepada khalayak.
11
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Rahmat Kriyantono, Teknis Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana Pranada Media 

Group, 2006), 68. 
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Menurut Cohen (1963), hampir satu dawasarta sebelum Mc Combs 

dan Shaw mengemukakan model agenda setting dengan singkat dan 

menyatakan asumsi dasar model ini. Bagaimana media membentuk 

persepsi masyarakat tentang apa yang dianggap penting, dengan teknis 

pemilihan dan penonjolan media akan memberikan cues tentang mana isu 

yang penting karena model agenda setting mengasumsikan adanya 

hubungan positif antara penilaian yang diberikan media pada satu 

persoalan dengan perhatian yang diberikan khalayak pada persoalan ini. 

Singkatnya apa yang dianggap penting pula oleh masyarakat, dan apa yang 

dilupakan media, akan kuput juga dari perhatian masyarakat.
12

 

Proses Agenda Setting bekerja : 

Stephen W. Littjohn mengatakan beroperasi dalam tiga bagian. 

1. Agenda media itu sendiri harus diformat. Proses ini memunculkan 

masalah bagaimana agenda media itu terjadi pada waktu pertama 

kali. 

2. Agenda media dalam banyak hal mempengaruhi atau berinteraksi 

dengan agenda publik atau kepentingan isu tertentu bagi publik. 

Pertanyaan ini memunculkan pertanyaan, seberapa besar kekuatan 

media maupun mempengaruhi agenda publik dan bagaimana 

publik itu melakukannya. 

3. Agenda pubik mempengaruhi atau berinteraksi kedalam agenda 

kebijakan. Agenda kebijakan adalah pembuatan kebijakan publik 

yang dianggap penting bagi individu.
13

 

  Salah satu aspek yang paling penting dalam konsep agenda setting 

dalah peran fenomena komunikasi massa, berbagai media massa memiliki 

penentuan agenda yang potensial berbeda termasuk intervensi dari 

pemodal. 

 

 

                                                             
12

Ibid, 69. 
13
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2. Definisi Strategi 

Menurut Craig & Grant Strategi adalah keseluruhan keputusan 

kondisoional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. 

Jadi dalam merumuskan strategi komunikasi, selain diperlukan perumusan 

tujuan yang jelas, juga terutama memperhitungkan kondisi dan situasi 

khalayak. Cara seperti ini merupakan persuasi dalam arti yang 

sesungguhnya.
14

 

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan 

manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untk 

mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang 

hanya menunjukkan arah bagaimana taktik operasionalnya. Strategi 

komunikasi ini harus mampu menunjukkan arah bagaimana 

operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa 

pendekatan (approach) berbeda sewaktu-waktu tergantung pada situasi 

dan kondisi.15 

Strategi tidak cukup hanya merumuskan konsep dan implementasi 

terhadap strategi tersebut, melainkan strategi juga dibutuhkan evaluasi 

terhadap strategi yang telah dilakukan apakah berhasil atau tidak. Menurut 

David dalam Manajemen Strategi dan Konsep, terdapat tiga tahapan 

strategi di antaranya:16 

a. Perumusan Strategi 

 Perumusan strategi merupakan tahapan pertama dari strategi. 

Dalam tahap ini para pencipta, perumus, pengkonsep harus berpikir 

matang mengenai kesempatan dan ancaman dari luar dan menetapkan 

kekuatan dan kekurangan dari dalam perusahaan, serta menentukan 

sasaran yang tepat. Menghasilkan strategi cadangan dan memilih 

strategi yang akan dilaksanakan. Dalam perumusan strategi berusaha 

menemukan masalah-masalah didalam perusahaan. Setelah itu 

                                                             
14

Onong Uchjana Efendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek ( Bandung: Rosdakarya,  

2002) , 32 
15

Ibid,  35 
16

Fred David, Manajemen Strategi dan Konsep, (Jakarta : Prenhalindo, 2002) , 3 
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dilakukan analisis tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk 

keberhasilan menuju tujuan strategi tersebut. 

b. Implementasi Strategi 

Implementasi strategi, tahapan dimana setelah strategi 

dirumuskan, yaitu pelaksanaan strategi yang telah diciptakan. 

Pelaksanaan tersebut berupa penerapan atau aksi dari strategi. 

c. Evaluasi Strategi 

 Tahapan terakhir ini merupakan tahapan yang diperlukan karena 

dalam tahap ini keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali 

untuk penetapan tujuan berikutnya. 

 

3. Syarat- syarat Untuk Meningkatkan Kualitas Berita 

 Untuk meningkatkan kualitas berita yaitu dengan mengetahui syarat 

kualitas berita terlebih dahulu. Syarat-syarat untuk mencapai kualitas 

berita itu menurut Mitchel V. Charnley : 
17

 

a.  News is Accurate (Berita itu harus akurat) 

   Wartawan harus memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi dalam 

melakukan pekerjaannya mengingat dampak yang luas yang dapat 

ditimbulkan oleh berita yang dibuatnya. Kehati-hatian dimulai dari 

kecermatannya terhadap ejaan nama, angka, tanggal dan usia serta 

disiplin diri untuk senantiasa melakukan pemeriksaan ulang atas 

keterangan dan fakta yang ditemuinya. Tidak hanya itu, akurasi juga 

berarti benar dalam memberikan kesan umum, benar dalam sudut 

pandang pemberitaan yang dicapai oleh penyajian detail-detail oleh 

tekanan yang diberikan pada fakta-faktanya. 

b. News is Balanced (Berita itu harus seimbang) 

                Aspek keseimbangan disini meliputi: 

             Penekanan dan kelengkapan artinya bahwa setiap fakta umumnya 

mempunyai hubungan yang erat dengan fakta-fakta lain dan 

                                                             
           

17
 Tom E. Rolnivki dan Sherri A. Taylor Pengantar  Dasar  Jurnalisme  (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group 2008), 22 
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membangun hubungan yang penting dengan urutan peristiwa secara 

keseluruhan. Kelengkapan yaitu bahwa kelengkapan pada umumnya 

adalah masalah keseimbangan fakta-fakta terpilih dan menyuguhkan 

suatu gambaran lengkap mengenai keseluruhan peristiwa yang dapat 

dimengerti pembaca. 

 Yang dimaksudkan adil dan berimbang adalah bahwa seorang 

wartawan harus melaporkan apa yang sesungguhnya terjadi. Misalnya, 

manakala seorang politisi memperoleh tepuk tangan yang hangat dari 

hadirin ketika menyampaikan pidatonya, peristiwa itu haruslah ditulis 

apa adanya. Akan tetapi, ketika sebagian hadirin walked out sebelum 

pidato berakhir, itu juga harus ditulis apa adanya. Jadi, ada dua situasi 

yang berbeda, keduanya harus termuat dalam berita yang ditulis. 

                   Memilih dan menyusun artinya agar berita itu lengkap, reporter 

tidak hanya meliputi kesempatan akhir dari suatu akhir peristiwa 

secara rinci, melainkan reporter tersebut mampu memilih dan 

menyusun fakta-fakta sehingga dapat memberikan suatu 

keseimbangan pandangan dari seluruh situasi berita. 

c. News is Objective (berita itu harus objektif) 

             Maksud objektif disini adalah : 

             Ditulis apa adanya artinya reporter dalam memilih dan menyusun 

berita tidak memasukkan prasangka-prasangka pribadinya atau pesan 

dari pihak lain. 

         Selain harus memiliki ketepatan (akurasi) dan kecepatan dalam 

bekerja, seorang wartawan dituntut untuk bersifat objektif dalam 

menulis. Dengan sikap objektifnya, berita yang ia buat pun akan 

objektif, artinya berita yang dibuat itu selaras dengan kenyataan, tidak 

berat sebelah, bebas dari prasangka. 

d. News is Concis and Clear ( Berita harus singkat dan jelas)
18

 

             Penyajian berita pada hakikatnya harus sejalan dengan bentuk 

berita. Berita harus merupakan satu kesatuan, singkat, jelas, dan 

                                                             
18 Ibid, 23  
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sederhana. Sebuah berita yang hambar, yang mengambang, tidak 

terorganisir, atau  memiliki dua makna dalam tujuan isinya, tidak 

memiliki kualitas berita. 

e. News is Recent (Berita itu harus baru) 

                    Tekanan pada unsur waktu dari suatu berita adalah penting karena 

pada masyarakat pada umumnya menyadari tentang eksistensi alam 

yang bersifat sementara, segala hal selalu berubah, dan konsumen 

berita atau pembaca biasanya menginginkan informasi paling baru, 

paling aktual, mengenai pokok berita yang berhubungan dengan 

perubahan tersebut. 

 

4.  Definisi Berita 

Menurut Charnley dan Neal berita adalah laporan tentang suatu 

peristiwa, opini, kecendrungan, situasi, kondisi, interprestasi yang penting,  

menarik, masih baru, dan harus secepatnya disampaikan pada khalayak.19 

Didalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan juga harus tampil 

mengatasi liputan dengan tema diluar kebiasaannya. Misalnya, jika 

sebelumnya terbiasa melakukan tugas liputan mengenai masalah politik, 

maka saat mendapat tugas untuk meliput masalah kriminal atau budaya ke 

suatu pedesaan, ia segera mampu menyesuaikan diri. Untuk itu, wartawan 

senantiasa membuka telinga dan matanya untuk melahap berbagai macam 

informsi di sekelilingnya.Upaya tersebut berguna untuk menambah 

wawasan dan pengetahuannya sehingga selalu mampu mengikuti 

perkembangan situasi. Kreativitas wartawan dalam usaha menembus 

narasumber. Sesulit apapun, ia harus mendapatkan narasumber tersebut.20 

Jadi, seorang wartawan yang tangguh dan tahan banting, nyalinya tak 

boleh surut saat menghadapi hambatan ketika menemui narasumber. 

Menjadi wartawan memang membutuhkan keberanian dan kelincahan, 

karena faktor penunjang seseorang untuk menjadi wartawan adalah 
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Ermanto, Menjadi Wartawan Handal & Profesional, ( Yogyakarta: Citra Pena, 2005), 12 
20

Ibid, 15 
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memiliki minat, bakat dan keberanian. Sebelum mengawali langkah 

menekuni profesi kewartawanan, seperti halnya dalam melakukan 

pekerjaan lain, kenali dulu apa dan bagaimana ruang lingkup kerja 

wartawan. Karena itu, pelajarilah dahulu beberapa strategi lingkup kerja 

jurnalistik kewartawanan agar dapat mengenali motivasi untuk menjadi 

seorang wartawan. 

Ketika seorang wartawan melakukan tugas liputan dan mewawancarai 

narasumber, ia harus mengetahui terlebih dahulu secara detail narasumber 

yang akan diwawancarainya dan membuat daftar pertanyaan yang akan 

ditanyakan. Dengan demikian, ketika wawancara berlangsung ia sudah 

memiliki kerangka wawancara dan alur pertanyaan yang menarik serta 

tidak berbelit-belit melontarkan pertanyaan. Selama melakukan 

wawancara, wartawan menggunakan naluri untuk membedakan mana 

informasi yang benar dan mana informasi yang bohong. Pengalaman 

adalah hal yang menentukan seorang wartawan dalam membuat berita. 

Semakin tinggi “jam terbang” atau pengalaman seorang wartawan, maka 

ia akan semakin aktif dan mahir dalam teknik melakukan reportase, 

wawancara dan menulis berita. 

Sebelum menulis berita, pilihlah berita mana yang layak untuk ditulis. 

Jika sudah memiliki data atau bahan dari hasil liputan, tulislah laporan 

berita menjadi sebuah berita yang menarik dan menggunakan gaya bahasa 

sederhana. Perhatikan korelasi kalimat-kalimatnya sehingga ide berita 

yang akan disampaikan mengalir begitu saja. Gunakan istilah atau 

ungkapan umum yang sering dipakai. Tulisan hendaknya dapat 

memancing rasa ingin tahu pembaca. 
21
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5. Macam-macam Berita 

Saat ini, berita jurnalistik terbagi kedalam tiga jenis yang masing-

masing memiliki karakter  tersendiri. Ketiga jenis berita jurnalistik 

tersebut adalah:22 

1. Straight News (berita langsung) 

  Straight News (berita langsung) adalah berita tentang peristiwa 

yang dianggap penting bagi masyarakat, baik sebagai individu, 

kelompok maupun organisasi. Berita tersebut misalnya tentang mulai 

diberlakukannya suatu kebijakan baru pemerintah. Ini tentu saja akan 

menyangkut hajat orang banyak sehingga orang ingin mengetahuinya. 

Karena itu harus segera diberitahukan. 

Wartawan yag pandai bahkan seringkali menginformasikan berita 

tersebut lebih awal sebelum kebijakan itu diturunkan. Tentu dengan 

mengetengahkan sumber-sumber yang dapat meyakinkan pemirsa. 

Misalnya, tentang adanya isu pergantian pejabat atau adanya kenaikan 

harga. Straight news juga termasuk kejadian internasional, keadaan 

masyarakat, masalah ekonomi, kriminal, kerusakan lingkungan maupun 

berita-berita tentang ilmu pengetahuan. 

Secara umum pada straight news, data mudah untuk diperoleh, 

karena semuanya masih transparan walaupun  dalam beberapa kasus 

juga dialami oleh para wartawan untuk menggali data yang sebenarnya. 

Hal semacam itu terjadi biasanya saat adanya bencana kebocoran gas 

beracun yang menimbulkan kemayian banyak orang. Dalam peristiwa 

semacam ini para pemimpin perusahaan agak sulit ditemui bahkan 

cenderung menghindari pers. 

a. Feature (berita ringan) 

Feature (berita ringan) adalah berita yang tidak terikat dengan 

aktualitas namun memiliki daya tarik bagi pemirsanya. Berita-berita 

semacam ini seringkali lebih menitikberatkan pada hal-hal yang dapat 

                                                             
22
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menakjubkan atau mengherankan pemirsa. Ia juga dapat menimbulkan 

kekhawatiran bahkan ketakutan atau juga menimbulkan simpati. 

Objeknya bisa manusia, hewan, benda, tempat atau apa saja yang dapat 

menarik perhatian manusia.  

b. Investigative Report (laporan penyelidikan) 

Investigative report (laporan penyelidikan) adalah jenis berita yang 

eksklusif. Datanya tidak bisa diperoleh di permukaan, tetapi harus 

berdasarkan penyelidikan. Sehigga penyelidikan berita seperti ini 

membutuhkan waktu yang lama dan tentu akan menghabiskan energi 

reporternya.  

Berita penyelidikan ini sangat menarik karena cara 

mengungkapnya pun tidak mudah. Seorang reporter untuk dapat 

melakukan tugas ini harus memiliki banyak sumber orang-orang dalam 

yang mendapat jaminan untuk tidak terekspos kare keselamatan dari 

mereka. 

Berita penyelidikan untuk media televisi lebih sulit dilakukan 

dibandingkan dengan berita yang sama untuk media cetak. Televisi 

membutuhkan gambar bahkan wajah orang yang diwawancarai. Namun 

teknologi elektronika kini memungkinkan untuk dapat mengaburkan 

wajah orang yang diwawancarai agar dapat terhindar dari kemungkinan 

bahaya atas apa yang ia sampaikan dalam wawancara televisi.
23

 

 

6. Kualitas Berita 

 Kualitas berita adalah seperangkat kriteria untuk menilai apakah 

sebuah kejadian cukup penting untuk diliput. Ada sejumlah faktor yang 

membuat sebuah kejadian memiliki nilai berita. Menurut J. Wilke Enam di 

antaranya adalah:
24

 

a. Penting (significance), yaitu mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap kehidupan orang banyak. 
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b. Besaran (magnitude), sesuatu yang besar dari segi jumlah, nilai 

atau angka, sehingga menjadi sesuatu yang berarti dan menarik 

untuk diketahui banyak orang. 

c. Kebaruan (timelines), memuat peristiwa yang baru saja terjadi. 

d. Kedekatan (proximity), memiliki kedekatan jarak (geografis) 

ataupun emosional dengan pembaca. 

e. Actuality, yaitu tingkat aktualitas suatu peristiwa. 

f. Sentuhan manusiawi (human interest): sesuatu yang menyentuh 

rasa kemanusiaan, menggugah hati dan minat. 

 

7. Surat Kabar 

Secara harfiah pengertian media cetak bisa diartikan sebagai 

sebuah media penyampai informasi yang memiliki manfaat dan terkait 

dengan kepentingan rakyat banyak, yang disampaikan secara tertulis. Dari 

pe ngertian ini, kita bisa melihat bahwa media cetak adalah sebuah media 

yang di dalamnya berisi informasi yang didalamnya terkait dengan 

kepentingan masyarakat umum dan bukan terbatas pada kelompok tertentu 

saja.
25

 

Menurut Onong Uchjana Effendy, surat kabar adalah lembaran 

tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri 

terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai 

apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Arti 

penting surat kabar terletak pada kemampuannya untuk menyajikan berita-

berita dan gagasan-gagasan tentang perkembangan masyarakat pada 

umumnya yang dapat mempengaruhi kehidupan modern seperti sekarang 

ini. Selain itu surat kabar mampu menyampaikan sesuatu kepada 

pembacanya melalui surat kabar pendidikan, informasi dan interpretasi 

mengenai beberapa hal, sehingga hampir sebagian besar dari masyarakat 

menggantungkan dirinya kepada pers untuk memperoleh informasi. 

                                                             
         

25
William L Rivers, Media Massa Dan Masyarakat Modern (Jakarta : Prenada Media, 

2004) ,  89 
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Media cetak ini merupakan bagian dari saluran informasi 

masyarakat di samping media eletronik dan juga media digital. Dan di 

tengah dinamika masyarakat yang demikian pesat, media cetak dianggap 

sudah tertinggal dibandingkan dengan dua pesaingnya yakni media 

elektronik dan media digital. Meski demikian, bukan berarti media cetak 

sudah tidak mampu meraih konsumen yang menantikan informasi yang 

Hampir dua ratus tahun setelah penemuan mesin cetak munculah 

apa yang kita kenal saat ini sebagai prototype surat kabar yang dapat 

dibedakan dari pamflet, bulletin yang mulai ada sejak akhir abad ke 16 dan 

awal abad ke 17. Pendahulu dari surat kabar ini sepertinya adalah surat 

alih-alih buku- bulletin yang tersebar melalui sistem layanan pos yang 

terutama berisi tentang peristiwa baru yang berkaitan dengan kegitan 

perdagangan dan jual beli internasional.  

Aktifitas ini merupakan perluasan dari aktivitas yang lama 

dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan diplomatik, komersial, maupun 

pribadi. Surat kabar awal ditandai dengan kemunculannya yang berkala 

dengan basis komersial (dijual untuk umum) dan karakternya terbuka. 

Jadi, surat kabar tersebut digunakan untuk informasi, rekaman, iklan, isu 

pengalihan, dan juga gosip.26 

 

B. Kajian Terdahulu 

 Kajian pustaka didalam penulisan penelitian ini adalah didasarkan 

pada (1) hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap 

mendukung kajian teori didalam penelitian yang tengah dilakukan, serta 

(2) didasarkan pada teori-teori dari sumber kepustakaan yang dapat 

menjelaskan perumusann masalah yang telah ditetapkan didalam BAB I. 

Di bawah ini adalah uraian beberapa hasil penelitian terdahulu yang 

dianggap relevan untuk kemudian dianalisis dan kritis dilihat dari pokok 

permasalahan, teori, dan metode, sehingga dapat diketahui letak 

                                                             
26

Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa McQuail, terj.Putri Iva Izzati (Jakarta: 

Penerbit Salemba Humanika, 2011), 30 
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perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut ini adalah 

hasil-hasil penelitian yang dipandang relevan dengan penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Jurnal komunikasi dengan judul “Analisis isi rubrik sekilas 

bandung di harian umum pikiran rakyat ditinjau dari kualitas 

berita” yang ditulis oleh Erwin Trio Agusta. Dalam jurnal ini 

penulis dapat menyimpulkan bahwa  rubrik “Sekilas Bandung” 

Harian Umum Pikiran Rakyat telah menerapkan dengan sangat 

jelas kategori akurat, objektifitas, serta singkat dan jelas. Untuk 

kategori kebaruan belum diterapkan, karena dari ketiga alat ukur 

hanya satu yang memenuhi aspek kebaruan. Yaitu, kategori 

mengenai peristiwa yang akan terjadi. 

2. Jurnal komunikasi dengan judul “ Berita-berita Kasus Teror Bom 

di Legian Kuta Bali Pada Harian Umum Pikiran Rakyat Ditinjau 

dari Kualitas isi Berita” yang ditulis oleh Santi Indra Astuti. Suatu 

studi dengan Deskriptif dengan Teknik Analisis Isi. Dalam jurnal 

ini penulis dapat meyimpulkan bahwa berita kasus teror bom pada 

Harian Umum Pikiran Rakyat sangat memperhatikan kualitas 

berita dan menulis berita secara faktual dan akurat sehingga 

membuat berita sangat layak untuk di terbitkan dan dibaca oleh 

masyarakat 

3. Jurnal komunikasi dengan judul “Proses Peningkatan Kualitas 

Berita Daerah di Balikpapan Televisi” yang ditulis oleh Aditya 

Pamungkas. Pola keseimbangan berita Balikpapan TV membuat 

mekanisme kontrol apakah berita sesuai syarat kode etik dan 

seleksi kelayakan berita sebelum disiarkan. Proses peningkatan 

kualitas berita daerah Balikpapan TV dengan menitikberatkan pada 

syarat-syarat kualitas berita menunjukkan pada keakuratan berita 

Balikpapan TV melakukannya dengan observasi lapangan dan 

wawancara. 
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4. Jurnal komunikasi dengan judul “Analisis Isi Naskah Berita 

Program Bewara Siang di Padjajaran TV Ditinjau Dari Kualitas 

Berita” yang ditulis oleh Nofly Biben Sahid. Berita pada program 

Bewara Siang di Padjajaran TV selama bulan April 2010 telah 

memenuhi syarat-syarat dari sebuah berita yang berkualitas. Dilihat 

dari kategori berita baru, berita yang memenuhi unsur 5W1H, 

berita yang tidak berpihak, berita yang selaras dengan kenyataan, 

dan berita tidak berat sebelah. 

5. Skripsi komunikasi dengan judul “Strategi Wartawaan Riau Pos 

dalam Peliputan Berita” yang ditulis oleh Elinda Anggraini.meliput 

berita dilapangan adalah tugas wartawan, dan wartawan Riau Pos 

di tuntut untuk meliput dan menuliskan berita sesuai dengan syarat 

kode etik dan seleksi kelayakan berita. Proses peliputan berita di 

Riau Pos berfokus pada nilai-nilai berita yang mengarah kepada 

keakuratan data. 

6. Skripsi komunikasi dengan judul “Strategi Manajemen Redaksi TV 

Melayu Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kualitas Tayangan 

Berita” yang dtulis oleh Khoirunnisa Aniklah. Pada awal 

berdirinya Tv Melayu tidak dbarengi dengan sistem manajemen 

yang baik, yang berdampak pada ketidakstabilan kelangsungan 

perusahaan tersebut. Dengan manajemen siaran yang tidak 

dijadwalkan secaraterperinci menyebabkan pendapatan dan 

pemasukan bagi perusahaan sangat minim yang menyebabkan TV 

Melayu sempat vacum dan berhenti mengudara. Hasil dari 

penelitian ini, sebuah strategi manajemen redaksi sangat 

dibutuhkan dalam sebuah perusahaan media. Pengelolahan redaksi 

membutuhkan kesigapan dan kecepatan menghadapi setiap 

perkembangan karena peristiwa demi peristiwa terus terjadi, dan 

seluruh jajaran jurnalis dituntut selalu bergerak cepat.  
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C. Kerangka Pikir 

Strategi adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan 

suatu pekerjaan agar tercapai hasil yang baik seperti yang dikehendaki. 

Adapun berita adalah laporan tentang fakta atau ide terkini, yang dipilih 

staff redaksi suatu harian untuk diterbitkan, yang dapat menarik perhatian 

pembaca, entah karena luar biasa, pentingnya atau akibatnya, entah pula 

karena mencakup human interest seperti humor, emosi dan ketegangan. 

Sebuah berita itu harus memiliki nilai yang penting untuk diketahui 

banyak orang. Dan adapun berita yang berkualitas baik adalah dengan 

memenuhi syarat yang terdapat didalamnya adalah News is Accurate, 

News is Balanced, News is Objective, News is Concis and Clear, dan News 

is Recent. 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik sebuah pernyataan atau 

batasan dari pengoperasionalan konsep, yang memungkinkan riset 

mengukur konsep atau variabel yang relevan dan berlaku bagi semua jenis 

variabel. Dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam 

menilai dan mengukur variabel penelitian, maka penulis merasa perlu 

untuk mendefinisikan konsep. Dalam hal ini, penulis menyajikannya 

dalam bentuk bagan. 
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Gambar. 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi Surat Kabar 

 

Syarat kualitas berita 

1. News is Accurate 

2. News is Balanced 

3. News is Objektive 

4. News is Concis and 

Clear 

5. News is Recent 

(Sumber: Mitchel V. 

Charnley 

 

 

Nilai berita  

1. Penting 

2. Besaran 

3. Kebaruan 

4. Kedekatan 

5. Actuality  

6. Human interest (Sumber: J. 

Wilke) 

 

Kualitas Berita Tribun 

Pekanbaru 


