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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. KAJIAN TEORI  

Pembahasan ini bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan konsep-

konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam 

sub ini juga menyajikan kerangka pikir yang nantinya sebagai tolak ukur dalam 

penelitian.  

1. Pengertian strategi media  

Definisi strategi adalah untuk mencapai tujuan jangka. Strategi adalah 

rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan 

strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk 

memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui 

pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. 
7
  

Menurut Glueck dan Jauch, pengertian strategi secara umum dan khusus 

ialah :  

a. Pengertian umum 

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang 

berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan 

suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.  

b. Pengertian khusus  

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa 

meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut 

pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa 

depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang 

dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.  

Adapun pengertian strategi menurut Chandler yang dikutip Rangkuti 

adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan jangka panjang, program tindak 
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lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Effendy berpendapat bahwa strategi 

pada hakekatnya adalah perencanaan dn manajemen untuk mencapai suatu tujuan. 

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan 

yang hanya menunjukkan arah saja tetapi harus menunjukkan bagaimana taktik 

operasionalnya.
8
  

Dalam penelitian ini menggunakan teori agenda setting yang pertama kali 

diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donal L. Show, teori ini muncul 

sekitar tahun 1973 dengan publikasi pertamanya berjudul “The Agenda setting 

function of The mass media”. Meningkatnya nilai penting suatu topik berita pada 

media massa menyebabkan meningkatnya nilai penting topik tersebut bagi 

khalayaknya. Secara singkat “teori penyusunan agenda ini mengatakan media 

(khususnya media berita). Tidak selalu berhasil memberitahu apa yang kita pikir, 

tetapi media tersebut benar-benar berhasil memberitahu kita berpikir tentang apa, 

media massa selalu mengarahkan kita pada apa yang harus kita lakukan. Media 

memberikan agenda-agenda melalui pemberitaannya, sedangkan masyarakat  akan 

mengikuti.
9
 

Agenda setting adalah upaya media untuk membuat pemberitaannya tidak 

semata-mata menjadi saluran isu dan peristiwa. Ada strategi, ada kerangka yang 

dimainkan media sehingga pemberitaan mempunyai nilai lebih terhadap persoalan 

yang diberitakan pada media itu sendiri, seperti membuat format berita, nilai 

berita, penulisan berita, sumber berita, aktualitas berita agar masyarakat dapat 

menilai atau memilah media mana yang akan ia baca dan ia serap informasinya.  

 Media tak sekedar menjadi sumber informasi bagi publik, namun juga 

memerankan fungsi untuk mampu membangun opini publik secara kontinyu 

tentang persoalan tertentu, menggerakkan publik untuk memikirkan satu 

persoalan secara serius, serta mempengaruhi keputusan para pengambil kebijakan. 
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Di sinilah kita membayangkan fungsi media sebagai institusi sosial yang tidak 

melihat publik semata-mata sebagai konsumen. 

Agenda-setting adalah proses di mana media berita memimpin masyarakat 

dalam menetapkan kepentingan relatif untuk berbagai isu publik. Agenda media 

mempengaruhi agenda publik tidak dengan mengatakan "masalah ini penting" 

dalam sebuah cara terang-terangan, tetapi dengan memberikan lebih banyak ruang 

dan waktu untuk masalah itu dan dengan memberikan lebih menonjol ruang dan 

waktu. Artinya, jika berita utama dari koran, pers dan kisah utama tentang semua 

siaran televisi menyoroti sebuah penelitian yang menggembar-gemborkan yang 

menghafal kolesterol dalam meningkatkan penyakit jantung, masalah ini mungkin 

harus dilihat sebagai item penting pada agenda publik. Meningkatnya nilai 

penting suatu topik berita pada media massa menyebabkan meningkatnya nilai 

penting topik tersebut bagi khalayak
9
. 

1. Berita 

Menurut Paul de Massenner berita adalah sebuah informasi yang penting 

dan menarik perhatian serta menarik minat khalayak pendengar. Menurut Assegaf 

berita adalah laporan tentang suatu peristiwa, opini, kecendrungan, situasi, kondisi 

interprestasi yang penting, menarik, masih baru dan harus disampaikan 

secepatnya kepada khalayak. Suatu peristiwa bisa disebut berita apabila sudah 

disiarkan, dilaporkan, atau diinformasikan. Berita dalam media cetak dapat dilihat 

pada surat kabar, tabloid, atau majalah. Didalam berita, selalu terdapat informasi  

yang kita dapat mengetahuinya dengan berpegang pada unsur 5W+1H dan tidak 

terlepas pula pada standar penulisan bahasa jurnalistik.  

Bahasa Jurnalistik adalah gaya bahasa yang digunakan wartawan dalam 

menulis berita. Disebut juga sebagai Bahasa Komunikasi Massa (Language of 

Mass Communication, atau disebut pula dengan Newspaper Language), yakni 

bahasa yang digunakan dalam komunikasi melalui media massa, baik komunikasi 

lisan (tutur) di media elektronik seperti radio dan TV, maupun komunikasi tertulis 
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seperti media cetak. Dengan ciri khas singkat, padat, dan mudah dipahami. Ciri 

utama dari bahasa jurnalistik ini secara umum diantaranya yaitu menggunakan 

bahasa yang sederhana, singkat, padat, lugas, jelas, jernih, menarik, demokratis, 

populer, logis, gramatikal, mengutamakan kalimat aktif, menghindari kata atau 

istilah teknis, dan menghindari istilah asing. Serta, bahasa jurnalistik ini tunduk 

pada kaidah dan etika bahasa baku dalam bahasa Indonesia.  

Menurut Jus Badudu, bahasa jurnalistik itu harus sederhana, mudah 

dipahami, teratur, dan efektif,  bahasa yang sederhana dan mudah dipahami itu 

sendiri berarti bahwa bahasa jurnalistik itu harus menggunakan kata dan struktur 

kalimat yang memang mudah dimengerti oleh para pembaca nantunya. Untuk 

bahasanya yang teratur itu berarti setiap kata dalam kalimat yang digunakan 

tersebut harus ditempatkan sesuai dengan kaidahnya masing-masing. Sedangkan 

untuk bahasanya yang efektif itu berarti bahasanya tidak boleh berbelit-belit, 

tetapi tidak boleh juga terlalu hemat dalam penggunaan kata dan kalimat. Karena 

hal tersebut akan menimbulkan makna dalam kalimat tersebut menjadi tidak 

jelas.
10

 

2. Format Berita  

Format berita itu meliputi:  

a. Hard news/ berita langsung  

Hard news adalah berita penting yang harus disampaikan langsung ke 

publik. Berita jenis ini tidak bisa ditunda pemberitaannya karena akan cepat basi. 

Kadang penulisan berita seperti ini juga disebut breaking news, spot news, atau 

straight news. Ciri-ciri dari hard news ialah, pertama: mementingkan aktualitas 

yaitu topik yang sedang dibicarakan banyak orang, atau peristiwa yang baru saja 

terjadi. Kedua: memakai sitem piramida terbalik dalam penulisan berita.  

Ketiga: untuk memberi informasi sebagai jendela agar pembaca yang tidak 

tahu menjadi tahu. Keempat: panjang dari hard news 100-200 kata. Tidak perlu 
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panjang-panjang karena fungsinya memberi info yang aktual dan memenuhi unsur 

5W+1H.    

b. Soft news (berita ringan) 

Berita ringan adalah berita yang tidak seurgen hard news dari sisi 

keharusan disiarkan. Soft news tidak mengikuti struktur piramida terbalik karena 

yang diutamakan bukan unsur pentingnya, tetapi unsur “human touch” 

mengunggah emosi atau perasaan pendengar, soft news identik dengan feature, 

termasuk tips dan berita lucu, bisa juga disebut berita yang menghibur atau gaya 

hidup.  

c. Depth News (berita mendalam) 

Berita mendalam yaitu berita yang tidak sekedar memenuhi unsur 5W+1H, 

tapi juga berupa pendalaman kasus, maksudnya adalah berita yang dikembangkan 

dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Unsur berita 

yang ditekankan adalah “mengapa” atau “why” (mengapa suatu peristiwa bisa 

terjadi) dan “bagaimana” atau “how” (bagaimana peristiwa itu terjadi, detail 

peristiwa), serta So what (lalu bagaimana dampaknya atau bagaimana 

selanjutnya?). Tujuan depth news adalah untuk lebih mengangkat sebuah masalah 

secara mendalam.   

d. Continuous news/ updating news 

Topik berita yang disiarkan beberapa kali dalam satu minggu. Berita ini 

disajikan untuk mengetahui perkembangan kasus yang terjadi secara kontinyu ( 

kasus yang terus berkelanjutan). 
11

 

3. Nilai berita  

Nilai berita digunakan untuk mengukur layak tidaknya suatu tulisan untuk 

diangkat menjadi berita. Semakin tinggi nilai berita yang dikandung dalam sebuah 

peristiwa semakin kuat peristiwa tersebut diangkat sebagai berita. Sebaliknya 

semakin rendah nilai beritanya, semakin rendah pula peristiwa tersebut untuk 

diangkat sebagai berita.  
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Masing-masing pakar jurnalistik memiliki karakteristik tersendiri 

mengenai nilai berita. Asep Syamsul M. Romli menyebutkan ada tiga  nilai berita 

yaitu:  

a. Cepat, yaitu aktual atau ketetapan waktu. Berita adalah sesuatu yang 

baru.  

b. Penting, yaitu menyangkut kepentingan orang banyak dalam unsur 

penting mencakup pemberitaan mengenai orang penting atau 

pemberitaan yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti kenaikan BBM 

atau keputusan awal puasa. Dan sebagainya.  

c. Menarik, yaitu mengundang orang untuk membaca berita yang kita 

tulis. Dalam mengemas berita haruslah semenarik mungkin agar 

perhatian masyarakat benar-benar terpusat pada berita yang dibuat. 

Biasanya, berita yang dimuat berkaitan dengan peristiwa terkini atau 

publik figur.  

Nilai berita yang lainnya antara lain peristiwa yang dekat dengan 

khalayak, berpengaruh terhadap hidup orang banyak atau dampak dari peristiwa 

itu ke masyarakat, melibatkan orang-orang terkenal atau ketokohan orang yang 

terlibat dalam peristiwa tersebut, menyangkut hal-hal luar biasa atau hal biasa 

tetapi menumbuhkan rasa simpati, empati, iba, atau menggugah serta aktual dan 

baru terjadi. 
12

  

4. Fakta berita  

Fakta berita ialah informasi yang dipeoleh berdasarkan kejadian nyata dan 

tidak ada rekayasa. informasi tentang sebuah fakta yang terdiri dari kejadian    

nyata, pendapat, dan pernyataan sumber berita.  

5. Teknis Penulisan Berita  

Dalam teknis penulisan berita haruslah terdapat unsur-unsur berita 

5W+1H. 5W+1H adalah rumus yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

digunakan untuk mencari inti pokok berita, mengembangkan berita atau sebuah 

cerita. 5W+1H sendiri diambil dari kata-kata tanya dalam bahasa Inggris seperti, 
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what, who, when, dan how. Dalam bahasa Indonesia kata-kata tanya tersebut 

adalah Apa, siapa, kapan, mengapa, dimana, dan bagaimana.  

6. Sumber Berita  

Sumber berita yaitu tempat atau dari mana berita itu diperoleh. Bagi 

seorang pencari berita atau wartawan, kegiatan pertama yang mereka lakukan 

ialah mencari dan menemukan sumber berita. Mereka akan mendatangi kantor 

polisi, rumah sakit, pengadilan, pameran pasar, atau instansi pemerintah maupun 

swasta. Disamping itupun wartawan akan mendatangi lokasi bencana alam, 

menyaksikan pertandingan atau perlombaan olahraga, lokasi kebakaran, dan 

sebagainya. Banyak sumber berita yang dapat ditemukan pada kenyataannya 

sumber berita selalu berpangkal pada manusia dan alam sekitar manusia.  

7. Aktualitas Berita  

Aktualitas sebagai ciri keempat dari surat kabar adalah mengenai berita 

yang disiarkan. Aktualitas menurut kata asalnya berarti „‟kini‟‟dan „‟keadaan 

sebenarnya‟‟. Keduanya erat sekali sangkut pautnya dengan berita yang disiarkan 

surat kabar. Berita adalah laporan mengenai peristiwa yang terjadi kini, dengan 

kata lain laporan mengenai peristiwa yang baru terjadi dan yang dilaporkan harus 

benar. Tetapi yang dimaksudkan dengan aktualitas sebagai ciri surat kabar adalah 

pertama, yakni kecepatan laporan , tanpa menyampingkan pentingnya kebenaran 

berita. 
13

 

B. KAJIAN TERDAHULU  

Penelitian ini sudah ada yang pernah meneliti sebelumnya, yaitu :  

1.          Dari skripsi yang berjudul analisis isi berita kriminal pada surat 

kabar Pekanbaru MX tersebut adalah untuk mengetahui kaitan antara 

para tersangka, korban dan sumber berita dalam berita kriminal pada 

surat kabar MX  yang benar-benar murni adanya memberitakan 

tentang berita kriminal. Bahwa dari setiap berita kriminal yang 

terdapat pada surat kabar MX edisi Januari 2010, semuanya saling 

berkaitan sekali, bahwa beritanya benar-benar terjadi. Para tersangka 
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adalah benar-benar orang yang telah melakukan kejahatan. Dalam 

berita kriminal dan korbannya benar-benar mengalami kerugian fisik 

dan rohani.  

2.        Dari skripsi yang berjudul analisis wacana berita kriminal pada 

surat kabar Pekanbaru Pos Kesimpulannya ialah pada surat kabar 

Pekanbaru Pos tindak kekerasan baik pencurian, pemerkosaan atau 

pembunuhan di paparkan dengan jelas dari segi pelaku. Dan dalam 

membuat  berita harus diperhatikan unsur tematik, skematik, semantik, 

sintaksis, dan retoris agar berita di surat kabar pekanbaru pos lebih 

terarah dan menarik untuk dibaca. Wacana berita kriminal 

menggunakan pilihan kosakata beragam.  

3.           Dari skripsi yang berjudul analisis wacana berita kriminal di 

surat kabar Riau Mandiri kesimpulannya ialah pada surat kabar Riau 

Mandiri tindak kekerasan baik pencurian, pemerkosaan atau 

pembunuhan dipaparkan dengan jelas dari segi korban maupun dari 

segi sipelaku.  
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C. KERANGKA PIKIR 

Dalam penelitian ini adapun kerangka pikir yang akan digunakan sebagai 

berikut :      

Media surat kabar yaitu media komunikasi massa yang diterbitkan secara 

berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada massanya dalam 

menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan 

bentuk karangan yang lain.  

Tujuan dasar surat kabar adalah memperoleh berita dari sumber yang tepat 

untuk disampaikan secepat dan selengkap mungkin kepada para pembacanya. 

surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi pada 

masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa 

dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui 

pembacanya.  

Surat kabar sebagai media massa dalam masa orde baru mempunyai misi 

menyebarluaskan pesan-pesan pembangunan dan sebagai alat mencerdaskan 

rakyat Indonesia.
14

 

Berita kekerasan atau kejahatan terhadap perempuan berarti produk media 

berupa kumpulan informasi yang memuat mengenai tindak yang dapat membuat 

rasa sakit pada perempuan.  

Hubungan media surat kabar dengan berita kejahatan terhadap perempuan 

adalah saling berkaitan dengan memakai teori agenda setting yang pertama kali 

diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donal L. Show, teori ini muncul 

sekitar tahun 1973 dengan publikasi pertamanya berjudul “The Agenda setting 

function of The mass media”. Meningkatnya nilai penting suatu topik berita pada 

media massa menyebabkan meningkatnya nilai penting topik tersebut bagi 

khalayaknya. Secara singkat “teori penyusunan agenda ini mengatakan media 

(khususnya media berita).  

Tidak selalu berhasil memberitahu apa yang kita pikir, tetapi media 

tersebut benar-benar berhasil memberitahu kita berpikir tentang apa, media massa 
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selalu mengarahkan kita pada apa yang harus kita lakukan. Media memberikan 

agenda-agenda melalui pemberitaannya, sedangkan masyarakat  akan mengikuti.  

Agenda setting adalah upaya media untuk membuat pemberitaannya tidak 

semata-mata menjadi saluran isu dan peristiwa. Ada strategi, ada kerangka yang 

dimainkan media sehingga pemberitaan mempunyai nilai lebih terhadap persoalan 

yang diberitakan pada media itu sendiri, seperti membuat format berita, nilai 

berita, penulisan berita, sumber berita, aktualitas berita agar masyarakat dapat 

menilai atau memilah media mana yang akan ia baca dan ia serap informasinya.  

Adapun fokus kajian dari penelitian ini ialah sebagai berikut :  

1. Format berita  

Format berita itu meliputi:  

a. Hard news/ berita langsung  

Hard news adalah berita penting yang harus disampaikan langsung ke 

publik. Berita jenis ini tidak bisa ditunda pemberitaannya karena akan cepat basi. 

Kadang penulisan berita seperti ini juga disebut breaking news, spot news, atau 

straight news. Ciri-ciri dari hard news ialah, pertama: mementingkan aktualitas 

yaitu topik yang sedang dibicarakan banyak orang, atau peristiwa yang baru saja 

terjadi. Kedua: memakai sitem piramida terbalik dalam penulisan berita.  

Ketiga: untuk memberi informasi sebagai jendela agar pembaca yang tidak 

tahu menjadi tahu. Keempat: panjang dari hard news 100-200 kata. Tidak perlu 

panjang-panjang karena fungsinya memberi info yang aktual dan memenuhi unsur 

5W+1H.    

b. Soft news (berita ringan) 

Berita ringan adalah berita yang tidak seurgen hard news dari sisi 

keharusan disiarkan. Soft news tidak mengikuti struktur piramida terbalik karena 

yang diutamakan bukan unsur pentingnya, tetapi unsur “human touch” 

mengunggah emosi atau perasaan pendengar, soft news identik dengan feature, 

termasuk tips dan berita lucu, bisa juga disebut berita yang menghibur atau gaya 

hidup.  
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c. Depth News (berita mendalam) 

Berita mendalam yaitu berita yang tidak sekedar memenuhi unsur 5W+1H, 

tapi juga berupa pendalaman kasus, maksudnya adalah berita yang dikembangkan 

dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Unsur berita 

yang ditekankan adalah “mengapa” atau “why” (mengapa suatu peristiwa bisa 

terjadi) dan “bagaimana” atau “how” (bagaimana peristiwa itu terjadi, detail 

peristiwa), serta So what (lalu bagaimana dampaknya atau bagaimana 

selanjutnya?). Tujuan depth news adalah untuk lebih mengangkat sebuah masalah 

secara mendalam.   

d. Continuous news/ updating news 

Topik berita yang disiarkan beberapa kali dalam satu minggu. Berita ini 

disajikan untuk mengetahui perkembangan kasus yang terjadi secara kontinyu ( 

kasus yang terus berkelanjutan).  

2. Nilai berita  

Nilai berita digunakan untuk mengukur layak tidaknya suatu tulisan untuk 

diangkat menjadi berita. Semakin tinggi nilai berita yang dikandung dalam sebuah 

peristiwa semakin kuat peristiwa tersebut diangkat sebagai berita. Sebaliknya 

semakin rendah nilai beritanya, semakin rendah pula peristiwa tersebut untuk 

diangkat sebagai berita.  

3. Fakta berita  

Fakta berita ialah informasi yang dipeoleh berdasarkan kejadian nyata dan 

tidak ada rekayasa. informasi tentang sebuah fakta yang terdiri dari kejadian    

nyata, pendapat, dan pernyataan sumber berita.  

4. Teknis Penulisan Berita  

Dalam teknis penulisan berita haruslah terdapat unsur-unsur berita 

5W+1H. 5W+1H adalah rumus yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

digunakan untuk mencari inti pokok berita, mengembangkan berita atau sebuah 

cerita. 5W+1H sendiri diambil dari kata-kata tanya dalam bahasa Inggris seperti, 

what, who, when, dan how. Dalam bahasa Indonesia kata-kata tanya tersebut 

adalah Apa, siapa, kapan, mengapa, dimana, dan bagaimana.  
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5. Sumber Berita  

Sumber berita yaitu tempat atau dari mana berita itu diperoleh. Bagi 

seorang pencari berita atau wartawan, kegiatan pertama yang mereka lakukan 

ialah mencari dan menemukan sumber berita. Mereka akan mendatangi kantor 

polisi, rumah sakit, pengadilan, pameran pasar, atau instansi pemerintah maupun 

swasta. Disamping itupun wartawan akan mendatangi lokasi bencana alam, 

menyaksikan pertandingan atau perlombaan olahraga, lokasi kebakaran, dan 

sebagainya. Banyak sumber berita yang dapat ditemukan pada kenyataannya 

sumber berita selalu berpangkal pada manusia dan alam sekitar manusia.  

6. Aktualitas Berita  

Aktualitas sebagai ciri keempat dari surat kabar adalah mengenai berita yang 

disiarkan. Aktualitas menurut kata asalnya berarti „‟kini‟‟dan „‟keadaan 

sebenarnya‟‟. Keduanya erat sekali sangkut pautnya dengan berita yang disiarkan 

surat kabar. Berita adalah laporan mengenai peristiwa yang terjadi kini, dengan 

kata lain laporan mengenai peristiwa yang baru terjadi dan yang dilaporkan harus 

benar. Tetapi yang dimaksudkan dengan aktualitas sebagai ciri surat kabar adalah 

pertama, yakni kecepatan laporan , tanpa menyampingkan pentingnya kebenaran 

berita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi media surat kabar dalam penyajian isi berita 

kejahatan terhadap perempuan di surat kabar Pekanbaru MX  

Teori Agenda Setting 

1. Format berita  

2. Nilai berita  

3. Fakta berita 

4. Penulisan berita  

5. Sumber berita 

6. Aktualitas berita  


