
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori  

1. Teori  

Dalam setiap peneletian tentulah diperlukannya sebuah teori, 

sebelum penulis menjelaskan teori yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Berikut beberapa pengertian teori menurut para ahli: 

a. Menurut Kerlinger teori merupakan seperangkat konsep, defenisi, dan 

proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, 

melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna 

untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. 

b. William Wiersman menyatakan bahwa teori merupakan generalisasi 

atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan 

berbagai fenomena secara sistematik.  

c. Cooper and Schindler menyatakan bahwa teori merupakan seperangkat 

konsep   

Dari ketiga teori di atas dapat disimpulkan bahwa, teori merupakan 

suatu konsep yang bersifat general atau umum, yang dapat dipergunakan 

untuk menjelaskan ataupun meramalkan suatu fenomena.   

Teori merupakan kelompok ide yang memiliki hubungan dan 

mengandung tiga kebenaran
1
: 

a. konsep-konsep yang digunakan untuk membahas penelitian, 

b. variabel yang dipercaya sebagai sumber potensial untuk 

menggambarkan masalah, dan 

c. alasan memilih ide dan asumsi tertentu untuk membahas masalah. 

                                                             
1
 Elvinaro Ardianto,2011, “Metodologi Penelitian untuk Public Relation”, (Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media, 33. 
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Selanjutnya, berikut kegunaan teori dalam penelitian.  Menurut 

Cooper dan Schindler menyatakan bahwa kegunaan teori dalam penelitian 

adalah
2
:  

a. Teori dapat mempersempit rentang fakta yang perlu kita pelajari 

b. Teori menyarankan, pendekatan penelitian mana yang cenderung 

menghasilkan makna yang hebat 

c. Teori menyarankan sebuah sistem untuk penelitian, serta memaksakan 

data agar bisa mengklasifikasikannya dengan cara paling berarti. 

d. Teori meringkas apa yang diketahui tentang objek dan menyatakan 

keseragaman yang berada diluar pengamatan. 

e. Teori bisa digunakan untuk memprediksi fakta lebih lanjut yang harus 

ditemukan. 

 

2. Pemberitaan  

a. Pengertian Pemberitaan  

Arti pemberitaan dalam kamus adalah (1) proses, cara, 

perbuatan memberitakan (melaporkan, memaklumkan); (2) 

perkabaran, maklumat. Pengertian pemberitaan  menurut  William S. 

Maulsby adalah  sesuatu penuturan secara benar dan tidak memihak 

dari fakta yang  mempunya arti penting dan baru terjadi, yang dapat 

menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat hal tersebut. 

Secara tidak langsung dalam pengertian ini media massa harus 

bertindak sesuai dengan kaidah jurnalistik pemberitaan. Media harus 

bersikap netral tanpa ada embel-embel suatu kepentingan politik, atau 

di susupi oleh para elite politik yang berkuasa.
3
 

b. Fungsi Pemberitaan 

Menurut Emery, Ault, Age, pers mempunyai fungsi untuk 

memberikan informasi yang objektif kepada pembaca tentang apa yang 

dapat membahagiakan masyarakat, negara dan dunia. Selain itu juga 

                                                             
2
Ibid 44 

3
 Hikmat Kususmaningrat & Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik: Teori dan Praktik 

(Bandung,2009) 
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memberikan komentar lewat editorialnya agar memperoleh petunjuk 

perkembangan yang saat ini menjadi perhatian dan juga memberikan 

informasi tentang barang-barang yang dibutuhkan lewat advertensi 

atau iklan.
4
 

c. Karakteristik Dalam Penggunaan Bahasa Jurnalistik 

Dalam penggunaan bahasa jurnalistik terdapat 5 karakteristik 

yang berlaku, yakni: 

1) Ringkas atau hemat kata (penggunaan ekonomis kata, 

menghindarkan kata mubazir). 

Artinya dlam penulisan berita wartawan harus menghemat 

kata, kata-kata yang sebenarnya dapat dihilangkan dari kalimat 

sebaiknya dihilangkan, dengan indikator: 

a) Menghemat kata (ekonomis) artinya dengan menggunakan 

kata yang sedikit mungkin 

b) Menghemat kata tidak mengorbankan struktur  dan jelas 

artinya seperti agar atau supaya bukan agar ssupaya, daripada 

disingkat menjadi dari 

c) Menghemat kata dengan sinonim yang lebih pendek seperti: 

kemudian menjadi lalu, sekarang menjai kini, terkejut menjadi 

kaget, dan lain sebagainya 

d) Menghemat huruf karena ejaan salah kaprah, seperti: syah 

menjadi sah, khawatir menjadi kuatir dan banyak lagi. 

Menghilangkan kata mubazir apabila kata tesebut 

dihilangkan tidak mengubah arti, seperti kata: bahwa, adalah, telah, 

sedang, akan, untuk, dari, daripada, dimana, hal mana, yang mana, 

dengan siapa, dimana, agar supaya, demi untuk, dan kata-kata lain 

yang dianggap mubazir. Wartawan hendaknya menghilangkan kata 

mubazir.
5
 

                                                             
4 Edwin Emery, Philip H Ault K Warren, Introduction To Mass Communications (New 

York: Longman, 1960), hlm.174. 
5
 AS Haris Sumadria, Bahasa Jurnalistik:Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis, 

(Bandung : PT Simbiosa Rekatama Media, 2008) , hal 60. 
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2) Jelas dan mudah dipahami pembaca, hindarkan singkatan kecuali 

yang sudah umum. 

Artinya wartawan dalam menulis berita harus jelas maksudnya. 

Tidak menimbulkan tafsiran ganda atau tidak mengguinakan 

bahasa kiasan (konotatif) sehingga mudah dipahami. Jangan 

menimbulkan kebingungan dan mengundang pertanyaan dari 

pembaca karena kurang jelas. Dengan indikatornya: 

a) Membatasi membuat singkatan-singkatan. Artinya, wartawn 

hendaknya membatasi singkatan-singkatan meskipun lazim 

untuk digunakan, namun penulisan singkatan tidak boleh kalau 

sering digunakan, namun penulisan singkatan tidak boleh kalau 

sering digunakan karena akan menganggu konsentrasi 

pembaca dalam menangkap maknanya, kecuali sudah umum.
6
 

b) Menghindarkan penggunaan kata istilah teknis atau istilah 

asing kecuali diikuti arti. Maksudnya , kata-kata teknis atau 

istilah asing hanya dimengerti oleh komunitas tertentu yang 

relatif homogen dan tidak diketahui oleh komunitas heterogen. 

Kata istilah asing yang terlalu ilmiah kecuali diikuti arti, bila 

keadaan terpaksa atau penting maka harus diikuti artinya 

dalam tanda kurung “()” kecuali sudah umum atau sudah biasa 

digunakan.
7
 

3) Tertib, patuh terhadap peraturan/norma yang berlaku dalam 

penulisan berita. 

Tertib disini artinya patuh pada aturan-aturan atau pada norma-

norma yang berlaku dalam penulisan berita. 

a) Dalam lead (teras) berita maksimal 30-40 kata, lebih sedikit 

lebih baik. 

b) Menurut unsur 5W+1H tetapi tidak mesti semua unsur tersebut 

dimasukkan pada lead (teras) berita. 

                                                             
6
Widodo, Teknik Wartawan Menulis Berita Di Surat Kabar dan Majalah. (Surabaya : 

Indah, 1997), hal. 63 
7
Haris Sumadiria, Op,Cit, h. 20 



11 
 

c) Menggunakan bahasa baku. 

 

4) Singkat, maksudnya kalimat yang singkat, masalah titik, koma, 

harus diperhatikan. 

Yang dimaksud singkat disini adalah dalalam penulisan 

berita sebaiknya menggunakan kalimat yang singkat, padat 

supaya tulisan berita mudah dimemngerti.
8
 Indikatornya: 

memperhatikan tanda baca ( . , ? ? : “ ) dan sebagainya. 

 

5) Menarik, untuk mencapai ini indarkan ungkapan, klise dan hahal 

yang monoton.
9
 

Bahasa jurnalistik harus menarik, menarik artinya mampu 

membangkitkan minat dan perhatian khalayak pembaca, memicu 

selera pembaca, serta membuat orang sedang tetidur terjaga 

seketika. Bahasa jurnalistik diolah semenarik mungkin untuk 

meningkatkan pembaca dalam memperoleh informasi, misalnya: 

a) Menghindari ungkapan (misalkan, dalam rangka, sementara 

dan yang lainnya yang dianggap klise) 

b) Menghindarkan hal yang monoton, misalnya dalam menulis 

tekanb yanng disebut berulang-ulang, cari nama atau jabatan 

lain yang dianggap tidak monoton.
10

 

 

 

3. Berita  

a. Pengertian Berita 

Berita adalah informasi yang penting dan/atau menarik bagi 

khalayak audien.
11

 Berita harus faktual, tetapi tidak semua fakta 

                                                             
8
 M.Romli, Asep Syamsul. Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online 

(Bandung, Nuansa Cendekia, 2012),hal 30. 
9
 Widodo, Teknik Wartawan Menulis Berita Di Surat Kabar dan Majalah. (Surabaya : 

Indah, 1997), hal. 6 
10

 Ibid, h. 65 
11 Morissan, Jurnalistik Televisi Mutakhir (Jakarta: Kencana Prenada Media Group),  
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adalah berita. Sebuah peristiwa yang terjadi sebulan lalu atau bahkan 

setahun yang lalu mungkin akan menjadi berita jika ia baru saja 

diungkan.
12

 

b. Piramida Terbalik 

Piramida Terbalik Selain memenuhi persyaratan rumus 

5W+1H, berita yang baik harus memenuhi persyaratan atau struktur 

penulisan. Dalam jurnalistik, dikenal istilah piramida terbalik sebagai 

struktur penulisan berita. Piramida terbalik adalah struktur penulisan 

atau penyajian berita paling dasar yang umum dilakukan wartawan, 

khususnya untuk straight news atau feature. Dengan cara ini, 

wartawan menempatkan semua informasi penting pada bagian awal, 

kemudian makin kebawah memuat informasi yang kurang penting. 

Pada bagian atas berisi inti informasi, kemudian penjelasan dan 

perincian, selanjutnya hal-hal pelengkap informasi.
13

 

c. Makna dan Nilai Berita 

Sesuatu bisa disebut sebagai berita jika mengandung nilai-nilai berita 

atau jurnalistik, yakni : 

1) Aktual Wartawan memilih sesuatu, baik peristiwa maupun 

pernyataan yang benar-benar baru terjadi sebagai berita. Ini 

mutlak berlaku bagi media yang baru terbit setiap hari. Sesuatu 

yang sudah basi atau kadaluarsa, tidak menarik lagi untuk ditulis 

atau diberitakan sebab nilai jurnalistiknya berkurang, bahkan 

hilang. 

2) Penting Wartawan memilih seauatu atau peristiwa sebagai berita 

karena dianggap penting terutama untuk diketahui khalayak 

pembaca dan pemirsa. 

                                                                                                                                                                       
hlm.8. 

12 Tom E. Rolnicki, Pengantar dasar-Dasar Jurnalisme (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group), hlm. 1-2. 
13 Zaenuddin HM, Op. Cit, hlm.134-135. 
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3) Berdampak Wartawan juga memilih sesuatu atau peristiwa sebagai 

berita karena dianggap mempunyai dampak atau akibat yang 

ditimbulkannya bagi masyarakat, baik negatif maupun positif.  

4) Luar Biasa Wartawan juga memilih sesuatu sebagai berita karena 

sesuatu itu luar biasa. 

5) Konflik Wartawan memilih peristiwa sebagai berita karena 

didalamnya terdapat konflik, baik fisik maupun emosional. 

6) Tragis Tragisme mengandung nilai jurnalistik yang tinggi karena 

melibatkan emosional dan nurani kemanusiaan. Bubuh diri, 

mutilasi, dan gempa bumi dahsyat selalu dikonsumsi sebagai 

berita. 

7) Ketokohan Wartawan juga memilih sesuatu atau peristiwa karena 

terkait dengan tokoh atau orang terkenal. 

8) Seks Wartawan juga sangat tertarik memberitakan peristiwa yang 

mengandung seks karena nilai jurnalistiknya cukup tinggi. 

Peristiwa pemerkosaan misalnya, menjadi kosumsi utama berita 

koran-koran kriminal. 

9) Humor  Sesuatu atau peristiwa yang mengandung humor juga 

dianggap layak sebagai berita. Secara umum, orang suka tertawa. 

Orang juga senang membaca atau mendengar berita yang lucu dan 

jenaka.
14

 

d. Jenis-Jenis Berita 

1) Hard News  

Hard news atau berita keras adalah segala informasi 

penting dan/menarik yang harus segera disiarkan oleh 

mediapenyiaran karena sifatnya yang harus segera ditayangkan 

agar dapat diketahui khalayak secepatnya.
15

 

2) Soft News  

                                                             
14 Ibid, hlm.155-158 
15 Morissan, Op. Cit, hlm.25 
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Soft news atau berita lunak adalah segala informasi yang 

penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam (indepth) 

namun tidak bersifat harus segera ditayangkan. Berita yang 

termasuk dalam kategori ini ditayangkan pada satu program 

tersendiri diluar program berita. Program yang masuk kedalam 

kategori berita lunak, yakni: magazine, current affair, documenter, 

dan talk show.
16

 

3) Straight News  

Straight news adalah berita yang ditulis atau disajikan 

secara singkat, lugas dan apa adanya. Pola penyajiannya 

menggunakan piramida terbalik. Sifat tilisannya juga padat, 

singkat, dan jelas, memenuhi unsur-unsur 5W+1H. Straight news 

berlaku untuk berita-berita yang terus berkembang (running) 

setiap hari atau setiap waktu. 

4) Depth News  

Depth News ini kebalikan dari straight news, yakni berita-

berita yang disajikan tanpa mengutamakan informasi paling 

penting dan terbaru pada awal berita.  bisa saja yang penting itu 

baru ditampilkan pada pertengahan bahkan panghabisan berita. 

Pola ini digunakan untuk menulis berita tentang sesuatu yang 

sudah terjadi sejak sehari atau beberapa hari yang lalu, bahkan 

mungkin juga sudah lama terjadi. 

5) Feature   

Melalui feature, latar belakang suatu masalah dapat 

diungkaplebih jauh. Wartawan dapat menjelaskan mengapa (why) 

dan bagaimana (how) suatu peristiwa memiliki perbedaan atau 

persamaan dengan yang lain, menerangkan sebab akibat antara dua 

fakta atau lebih. Lewat feature wartawan bisa menyajikan berita 

secara panjang lebar dan mendalam, bahkan bisa menyimpulkan 

                                                             
16 Ibid, hlm.27 



15 
 

tentang suatu perkara atau peristiwa yang tidak mungkin bisa 

dilakukan lewat berita biasa.
17

 

4. Pariwisata 

Pariwisata dalam arti modern adalah merupakan gejala zaman 

sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian 

hawa, penilaian yang sadar dan menumbuh terhadap keindahan alam, 

kesenangan dan kenikmatan alam semesta, dan pada khususnya 

disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas dalam 

masyarakat sebagai hasil perkembangan perniagaan, industri dan 

perdagangan serta penyempurnaan alat-alat pengangkutan
18

. 

Peraturan Pemerintah No. 24/1979 menjelaskan bahwa obyek 

wisata adalah : perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya 

serta sejarah bangsa dan tempat keadaan alam yang mempunyai daya tarik 

untuk dikunjungi. 35 SK. MENPARPOSTEL No.: KM. 98 / PW.102 / 

MPPT- 87 menjelaskan bahwa obyek wisata adalah : tempat atau keadaan 

alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan 

dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai 

tempat yang dikunjungi wisatawan. 

Robert Melntosh bersama Shasikant Gupta juga mencoba 

mengungkapkan bahwa pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan 

yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan daerah serta 

masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-

wisatawan ini serta para pengunjung lainya.
19

 

Pada era sekarang ini Pariwisata dipandang sebagai bisnis modern 

dikarenakan konsep pariwisata yang mendefinisikan dirinya sebagai 

produk bisnis modern. Jadi semua produk pariwisata didesain sebagai 

produk bisnis, mulai dari destinasi, ekonomi kreatif, transportasi, 

                                                             
17

 Ibid, hlm. 160-164 
18

Pendit, B. 2006. “Ragam Metode Kontrasepsi”,: alih bahasa. Penerjemah Wulansari, 

Hartanto. Jakarta: EGC, 34. 
19

 Nyoman S, Pendit. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. (Jakarta: PT. Pradnya 

Paramita, 1990) hlm. 31 
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perhotelan, venue rekreasi, atraksi seni dalam paket-paket wisata yang 

menarik, mengagumkan, menantang, dan mengesankan. Pariwisata 

modern bersentuhan dengan sektor-sektor bisnis, sebab pariwisata ataupun 

tidak telah menjadi produk yang dijualkan kepada orang luar.
20

Pariwisata 

modern dapat diklasifikasikan dalam beberapa komponen penting, yaitu: 

(1) destinasi, (2) transportasi. (3) pemasaran pariwisata, (4) sumber daya. 

Dalam perspektif yang lain, pemerintah Indonesia mengklasifikasikan 

komponen pariwisata ke dalam beberapa bagian penting seperti; (1) 

industri pariwisata, (2) destinasi pariwisata, (3) pemasaran pariwisata, dan 

(4) kelembagaan pariwisata.
21

   

Johnpaul mengatakan, komponen utama pariwisata adalah terdiri 

dari; (1) aksesibilitas, (2) akomodasi, (3) atraksi. Adapun menurut Ramesh 

komponen pariwisata terpenting adalah: (1) akomodasi, (2) aksesibilitas, 

(3) fasilitas, (4) atraksi dan (5) aktivitas.
22

  

Robert Melntosh bersama Shasikant Gupta juga mencoba 

mengungkapkan bahwa pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan 

yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan daerah serta 

masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-

wisatawan ini serta para pengunjung lainya.
23

 

 

5. Analisis Isi 

a. Pengertian Analisis Isi  

Pengertian analisis isi secara umum, analisis isi kuantitatif 

dapat didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang 

ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik 

inferensi dari isi. Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara 

                                                             
20  Burhan bungin, Komunikasi Pariwisata Pemasaran dan Brand Destinasi, (Jakarta: 

Prenadamedia group, 2015) hlm. 85 
21 ibid, 86 
22 Ibid 86 
23

 Nyoman S, Pendit. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. (Jakarta: PT. Pradnya 

Paramita, 1990) hlm. 31 
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sistematis isi komunikasi yang tampak (manifest), dan dilakukan 

secara objektif, valid, reliabel, dan dapat direplikasi.
24

  

Kata Bernard Barelson, bahwa analisis isi adalah suatu teknik 

riset untuk  mendeskripsikan isi komunikasi yang nyata secara 

objektif, sistematik, dan kuantutatif.
25

 

b. Tahap-Tahat Riset Analisis Isi 

1) Unitisasi (penyusunan unit-unit)  

Unitisasi terhadap isi (messages) adalah suatu tahap-an 

untuk mempermudah medekati objek sasaran riset yang telah 

diketahui konstruksi datanya. Unitisasi yaitu menentukan 

identifikasi dan fungsionalisasi unsur-unsur konten. Unitilisasi ini 

mencakup tekniteknik menetapkan: unit fisik, unit sintaksis, unit 

referensial, unit proporsional, dan unit tematik.
26

 

2) Sampling (teknik sampling)  

Idealnya, analisis isi memasukkan semua berita. Tetapi 

dalam praktiknya, kita akan menghadapi kendala waktu, biaya, dan 

tenaga sehingga mau tidak mau kita akan memakai sampel. Kita 

tidak meneliti semua berita, hanya sampel berita saja. Dalam kasus 

seperti ini, peneliti dapat mengambil sampel. Jika teknik penarikan 

sampel dilakukan dengan benar, sampel dapat mewakili 

(representasi) terhadap populasi. Teknik penarikan sampel yang 

baik harus memenuhi unsur keacakan (randomness). Semua 

elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi 

sampel.
27

 Sebagaimana riset-riset yang lain, teknik sampling dalam 

riset analisis isi juga dapat berguna sebagai aplikasi rasional penuh 

argumentasi dan alasan-alasan yang kuat dalam mencapai efisiensi 

afektivitas penelitian dengan cara mengambil secukupnya dari 

                                                             
24

 Eriyanto, Analisis Isi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.15 
25

 Munawar Syamsudin, Metode Riset Kuantitatif Komunikasi (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar), hlm.34 
26

 Ibid, hlm. 45 
27

 Eriyanto, Op. Cit, hlm. 105 
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keseluruhan objek riset. Prinsipnya adalah betapapun sedikit 

mungkin keseluruhan objek riset itu diambil, namun betapa 

memberikan jaminan keterwakilan secara sahih dan andal terhadap 

data dan cuplikan atas nama refleksibilitas keseluruhan data yang 

diperlukan.
28

 

3) Recording (teknik pencatatan)  

Sesungguhnya ini mencakup tiga komponen penting, yaitu: 

a) Prosedur formal atau objektif tentang administrasi data.  

b) Organisasi data yang dihasilkannya. 

c) Bahasa sata yang tepat dan akurat atau kebal ambiguitas.
29

 

4) Reduksi data  

Sejumlah data yang telah terorganisasi itu, secara nalas 

(reasonable) perlu diseleksi dan ringkas dan disederhanakan 

menjadi reduksi-reduksinya. Dengan demikian hasil reduksi data 

secara selektif itu akan lebih mudah untuk dijustifikasi terhadap 

dependent-variable yang melatarinya (konteks data). Reduksi data 

adalah suatu teknik penyajian data, sehingga penampilannya, 

“redaksionalnya dan eksposenya”, tampak jelas dan lebih mudah 

untuk siap dikenai teknik-teknik analisis yang paling valid dan 

andal.
30

 

5) Validitas  

Alat ukur harus mempunyai validitas yang tinggi. Validitas 

berkaitan dengan apakah alat ukur yang dipakai secara tepat 

mengukur konsep yang ingin diukur. Validitas sangat penting 

dalam analisis isi. Hal ini karena temuan-temuan dalam analisis isi 

didasarkan pada alat ukur yang dipakai. Jika alat ukur yang dipakai 

salah, dapat dipastikan temuan-temuan yang dihasilkan juga tidak 

dapat dipercaya.
31

 

                                                             
28

Munawar Syamsuddib, Op. Cit, hlm. 46 
29

 Ibid, hlm. 47 
30

 Ibid, hlm. 47 
31

 Eriyanto, Op.Cit, hlm. 159 



19 
 

 

B. Kajian Terdahulu 

1. Farid Rusdi, Analisis Media Online Dalam Pemberitaan Pariwisata: 

Studi Kebijakan Redaksi Detik Travel Dan Tribunnews Travel, 

Redaksi media yang fokus pada pemberitaan pariwisata memiliki 

rutinitas yang berbeda dibandingkan redaksi berita politik, hukum, 

ekonomi, atau berita peristiwa. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis peran media massa online khususnya media yang fokus 

pada pemberitaan pariwisata (travel) dalam menyiapkan kebijakan 

redaksinya. Dalam penelitian ini digunakan pola pencarian informasi 

oleh wisatawan dari Pan, kebijakan redaksi, dan optimalisasi web 

traffic. Media online yang dijadikan obyek penelitian adalah Detik 

Travel dan Tribunnews Travel. Metode penelitian yang digunakan 

adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara bersama redaktur 

pelaksana dari kedua media. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

redaksi kedua media online mempertimbangkan apa yang menjadi 

kebutuhan dari pengguna dalam menyajikan kontennya. Untuk 

mengetahui kebutuhan pengguna, redaksi melakukan riset Google 

Trend, dan media sosial. Selain itu kedua redaksi media online 

melibatkan mereka para wisatawan berkontribusi pada konten dan 

menjadi komunitas dari traveler pada media tersebut, sehingga redaksi 

mendapatkan informasiinformasi terkini dan benar-benar diperlukan 

oleh peminat informasi pariwisata
32

. 

2. Ni Md. Anggita S. Mahadewi, Analisis Isi Media Berita Online  

Tentang Pengembangan Wisata Syariah  Di Pulau Bali Dalam Kajian 

Sosiologi Pembangunan, Pro dan kontra yang menyelimuti 

pengembangan wisata syariah di Bali banyak diberitakan melalui 

media berita online Indonesia. Wisata syariah yang kental dengan 

nuansa Islami, sulit untuk diterima masyarakat Bali yang memiliki 
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kearifan lokal berbasis Hindu. Tulisan ini mengkaji empat media berita 

online yang menyajikan berita terkait wisata syariah di Bali, yang 

selanjutnya dilakukan analisis terhadap isi berita tersebut. Berdasarkan 

analisis didapatkan hasil bahwa, secara khusus pengembangan wisata 

syariah di Bali belum dapat dilaksanakan karena perbedaan nilai-nilai 

budaya dan kearifan lokal yang dimiliki penduduk Bali. Secara umum 

pengembangan wisata syariah tetap dapat dilaksanakan di daerah-

daerah lainnya di Indonesia.
33

   

3. Budiarjo, Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pariwisata: 

Analisa Isi Laman Resmi Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, 

Penemuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah 

mengubah cara hidup manusia. Penerapan TIK di bidang pariwisata 

telah membawa perubahan drastis di kalangan pebisnis pariwisata, 

wisatawan, dan pemerintah. Dalam memasarkan objek wisata, 

pemerintah sekarang ini tidak lagi perlu menghabiskan uang dalam 

mengorganisir pameran, tetapi cukup menggunakan laman yang jauh 

lebih murah. Provinsi Kepulauan Riau menggunakan laman berjudul 

Wonderful Kepri, http://Kepri.travel/ sebagai sarana informasi dan 

pemasaran destinasi pariwisata di wilayahnya. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menggambarkan sejauh mana suatu manfaat laman 

resmi kepada pelanggan. Penelitian ini menggunakan metode analisis 

isi baik pada teks atau gambar di website. Hasil penelitian ini 

menunjukkan website menyediakan berbagai menu, menarik dan 

informatif bagi wisatawan atau siapa pun yang tertarik untuk 

mengunjugi Kepulauan Riau.
34

 

C. Defenisi Konsep Oprasional dan Oprasional Variabel 

1. Konsep Oprasional  
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Konsepsional   Penelitian analisis isi dimulai dari konsep. 

Penelitian untuk mengetahui kandungan kekerasan dalam sinetron, 

objektivitas pemberitaan, keberimbangan berita, etika dan periklanan 

semuanya berkaitan dengan konsep. Konsep secara umum 

didefinisikan sebagai abstraksi atau representasi dari suatu objek atau 

gejala sosial. Konsep semacam gambaran singkat dari realitas sosial, 

dipakai untuk mewakili suatu realitas yang kompleks.
35

 

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teoritis diatas, penulis 

membuaat konsep operasional sebagai tolak ukur dalam penulisan 

supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam melanjutkan kejenjang 

skiripsi sebagai berikut:  

a. Fungsi pemberitaan 

Menurut Emery, Ault, Age, pers mempunyai fungsi untuk 

memberikan informasi yang objektif kepada pembaca tentang apa 

yang dapat membahagiakan masyarakat, negara dan dunia. Selain 

itu juga memberikan komentar lewat editorialnya agar 

memperoleh petunjuk perkembangan yang saat ini menjadi 

perhatian dan juga memberikan informasi tentang barang-barang 

yang dibutuhkan lewat advertensi atau iklan. 

b. Pariwisata  

Peraturan Pemerintah No. 24/1979 menjelaskan bahwa 

obyek wisata adalah : perwujudan dari ciptaan manusia, tata 

hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat keadaan alam 

yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi. 35 SK. 

MENPARPOSTEL No.: KM. 98 / PW.102 / MPPT- 87 

menjelaskan bahwa obyek wisata adalah : tempat atau keadaan 

alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan 
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dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan 

sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. 

Adapun Riaupos.co dalam menyangkal pemeberitaan 

pariwisata, Johnpaul mengatakan, komponen utama pariwisata 

adalah terdiri dari 

1) Aksesibilitas 

2) Akomodasi 

3) Atraksi. 

 

2. Oprasional Variabel 

Adapun sudah dijelaskan diatas maka Riaupos.co dalam 

menyangkal pemeberitaan pariwisata adalah sebagaiberikut: 

a. Aksesibilitas 

Adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu 

objek, pelayanan ataupun lingkungan. 

b. Akomodasi 

Dapat mengacu kepada beberapa hal Fasilitas yang disediakan. 

c. Atraksi 

Sesuatu yang menarik perhatian daya tarik. 

 

 

 

 

 

 


