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BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Pengenalan

Pada penelitian ini penulis akan menganalisa data dengan

menggunakan pendekatan metode analisis isi deskriptif kualitatif yaitu

menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk

kalimat. Penarikan kesimpulan dengan cara data yang diperoleh lalu

digambarkan dengan kata – kata atau kalimat yang kemudian dipisah –

pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan (Usman dan

Setiadi, 2009:45).

Setelah penulisan membuat konsep operasional pada BAB I

(Pendahuluan), maka BAB I ini akan disajikan data – data judul berita yang

sudah dikumpulkan. Judul berita yang penulis sajikan yakni Judul berita pada

Surat Kabar Harian Pekanbaru MX edisi Mei 2013.

Pada edisi Mei 2013 tersebut surat  kabar Pekanbaru MX menyajikan

berita kriminal. Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti Judul berita

kriminal asusila sesuai dengan kode etik jurnalistik, selain dari tema itu tidak

termasuk penelitian penulis.
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B. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Judul Berita di Surat

Kabar Harian Pekanbaru MX Edisi Mei 2013.

Pada edisi Mei 2013, Surat Kabar Pekanbaru MX menyuguhkan

berbagai macam peristiwa kriminalitas yang terjadi . Namun, penulis disini

kembali menekankan hanya meneliti peristiwa kriminalitas asusila selain dari

kriminalitas asusila bukan kajian penulis. Dalam penelitian ini penulis hanya

menganilisis penulisan judul berita berdasarkan kode etik jurnalistik pasal 4

pada point (d) mengenai cabul yang terdapat di dalam setiap makna kata

dalam penulisan judul berita. selanjutnya penulis akan mengelompokkan

dimana judul berita tersebut penulisannya sudah menerapkan kode etik

jurnalistik pasal 4 point (d) mengenai cabul dan tidak menerapkan pasal 4

dengan menggunakan tabe lsebagai berikut:

Tabel 2.1 Penulisan Judul Berita  Kriminal Asusila Dengan Penulisan Kata

Yang Tepat dan Menerapakan Kode Etik Jurnalistik  Edisi Mei 2013

No. Judul Berita dan

Edisi

Bahasa Penerapan Kode Etik

Jurnalistik

Layout
penulisan

Judul Berita

1. KAMAR SEKS DI
LAPAS RP 500
RIBU SEKALI
KENCAN (hal. 1).
edisi 5 Mei 2013

bahasa yang
digunakan
tidak
sensasional
dan dapat
dipahami
dengan jelas.

Judul tersebut  tidak
menggunakan kata
melanggar kode Etik
Jurnalistik pada pasal 4
point (d) mengenai
cabul.

Penulisan judul
di sajikan
dengan warna
biru dan
merah, dengan
pemilihan font
di cetak tebal
dan besar agar
terlihat
mencolok bila
dibaca
khalayak.
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2. LAGI TIDURI
JANDA, GURU
DIGEREBEK
ISTRI (hal. 1) edisi
6 Mei 2013

Bahasa yang
digunakan
tidak
sensasional
dan dapat
dipahami
dengan jelas.

Judul tersebut  tidak
menggunakan kata
melanggar kode Etik
Jurnalistik pada pasal 4
ponint (d) mengenai
cabul.

Penulisan judul
di sajikan
dengan warna
biru dan
merah, dengan
pemilihan font
di cetak tebal
dan besar agar
terlihat
mencolok bila
dibaca
khalayak.

3. PENGAKUAN
KORBAN
KEBRUTALAN
KLEWANG
DICEGAT,
DIPERAS LALU
DIPERKOSA (hal
1) edisi 15 Mei 2013

Bahasa yang
digunakan
tidak
sensasional
dan dapat
dipahami
dengan jelas.

Judul tersebut  tidak
menggunakan kata
melanggar kode Etik
Jurnalistik pada pasal 4
ponint (d) mengenai
cabul.

Penulisan judul
di sajikan
dengan warna
Hitam, biru,
dan  merah,
dengan
pemilihan font
di cetak tebal
dan besar agar
terlihat
mencolok bila
dibaca
khalayak.

4. Kemaluan ABG
Dipotong Saat
Kencan (hal. 15).
Edisi 16 Mei 2013

Bahasa yang
digunakan
tidak
sensasional
dan dapat
dipahami
dengan jelas.

Judul tersebut  tidak
menggunakan kata
melanggar kode Etik
Jurnalistik pada pasal 4
ponint (d) mengenai
cabul.

Penulisan judul
di sajikan
hanya warna
Hitam, tidak
mencolok.

5. Kakek Paksa
Bocah SD
Berhubungan
Intim (hal 15).
Edisi 28 Mei 2013

Bahasa yang
digunakan
tidak
sensasional
dan dapat
dipahami
dengan jelas.

Judul tersebut  tidak
menggunakan kata
melanggar kode Etik
Jurnalistik pada pasal 4
ponint (d) mengenai
cabul.

Penulisan judul
di sajikan
hanya warna
Hitam, tidak
mencolok.
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Tabel 2.2 Judul Berita Kriminal Asusila Penulisan Tidak Menerapkan Kode Etik

Jurnalistik  Dengan Menggunakan Pemilihan Kata Dihindari

Edisi Mei 2013

No. Judul Berita dan

Edisi

Bahasa Penerapan Kode

Etik Jurnalistik

Layout
penulisan

Judul Berita

1. KEPERAWANAN
SISWI SMK
DIHARGAI  40
JUTA (hal. 15)
edisi 2 Mei 2013

Bahasa yang
digunakan
sensasional,
dapat
menimbul
pemikiran
tersendiri
oleh
pembaca.

Penulisan judul Tidak
menerapkan kode
Etik pasal 4 poin (d)
mengenai cabul.
Sebab terdapat
pemilihan kata yang
dapat melanggar kode
etik jurnalistik.

Penulisan
judul di
sajikan hanya
warna Hitam,
tidak
mencolok.

2. Staf UPTD Remas
Payudara Pegawai
DKP (hal. 15).
Edisi 9 Mei 2013

Bahasa yang
digunakan
terbilang
sensasional
dan vulgar,
sehingga
dapat
menimbul
pemikiran
tersendiri
oleh
pembaca.

Penulisan judul Tidak
menerapkan kode
Etik pasal 4 poin (d)
mengenai cabul.
Sebab terdapat
pemilihan kata yang
dapat melanggar kode
etik jurnalistik.

Penulisan
judul di
sajikan hanya
warna Hitam,
tidak
mencolok.

3. Klewang
Terapkan Seks
Bebas di Geng
Motor (hal. 2)
edisi 16 Mei 2013

Bahasa yang
digunakan
sensasional,
dapat
menimbul
pemikiran
tersendiri
oleh
pembaca.

Penulisan judul Tidak
menerapkan kode
Etik pasal 4 poin (d)
mengenai cabul.
Sebab terdapat
pemilihan kata yang
dapat melanggar kode
etik jurnalistik.

Penulisan
judul di
sajikan hanya
warna Hitam,
tidak
mencolok.

4. Dipaksa Nonton
Film, Paman
Setubuhi 4

Bahasa yang
digunakan
sensasional,

Penulisan judul Tidak
menerapkan kode
Etik pasal 4 poin (d)

Penulisan
judul di
sajikan hanya
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Ponakan (hal 15)
edisi 18 Mei 2013

dapat
menimbul
pemikiran
tersendiri
oleh
pembaca.

mengenai cabul.
Sebab terdapat
pemilihan kata yang
dapat melanggar kode
etik jurnalistik.

warna Hitam,
tidak
mencolok.

5. Perawani Siswi
SMA, Residivis
Ditangkap (hal
15).
Edisi 20 Mei 2013

Bahasa yang
digunakan
sensasional,
dapat
menimbul
pemikiran
tersendiri
oleh
pembaca.

Penulisan judul Tidak
menerapkan kode
Etik pasal 4 poin (d)
mengenai cabul.
Sebab terdapat
pemilihan kata yang
dapat melanggar kode
etik jurnalistik.

Penulisan
judul di
sajikan hanya
warna Hitam,
tidak
mencolok.

6. Diegerebek
Pasangan
Selingkuh Ngeseks
Di Hutan (hal 15)
edisi 27 Mei 2013

Bahasa yang
digunakan
sensasional,
dapat
menimbul
pemikiran
tersendiri
oleh
pembaca.

Penulisan judul Tidak
menerapkan kode
Etik pasal 4 poin (d)
mengenai cabul.
Sebab terdapat
pemilihan kata yang
dapat melanggar kode
etik jurnalistik.

Penulisan
judul di
sajikan hanya
warna Hitam,
tidak
mencolok

7. DITUDUH
MESUM ABG
DIGILIR DUA
PRIA (hal 2) edisi
29 Mei 2013

Bahasa yang
digunakan
sensasional,
dapat
menimbul
pemikiran
tersendiri
oleh
pembaca.

Penulisan judul Tidak
menerapkan kode
Etik pasal 4 poin (d)
mengenai cabul.
Sebab terdapat
pemilihan kata yang
dapat melanggar kode
etik jurnalistik.

Penulisan
judul di
sajikan hanya
warna Hitam,
tidak
mencolok.

8. DIGARAP
SEKALIGUS
DALAM SATU
KAMAR BAPAK
SETUBUHI 2
ANAK 5
TAHUN (hal 1)

Bahasa yang
digunakan
sensasional,
dapat
menimbul
pemikiran
tersendiri

Penulisan judul Tidak
menerapkan kode
Etik pasal 4 poin (d)
mengenai cabul.
Sebab terdapat
pemilihan kata yang
dapat melanggar kode

Penulisan
judul di
sajikan
dengan
warna Hitam
dan biru
dengan
pemilihan
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edisi 30 Mei 2013 oleh
pembaca.

etik jurnalistik.
.

font di cetak
tebal dan
besar agar
terlihat
mencolok
bila dibaca
khalayak.

9. CEWEK
KORBAN GENG
MOTOR NGAKU
DIGAULI
PANGLIMA
KLEWANG
(hal. 1) edisi  31
Mei 2013.

Bahasa yang
digunakan
sensasional,
dapat
menimbul
pemikiran
tersendiri
oleh
pembaca.

Penulisan judul Tidak
menerapkan kode
Etik pasal 4 poin (d)
mengenai cabul.
Sebab terdapat
pemilihan kata yang
dapat melanggar kode
etik jurnalistik.
.

Penulisan
judul di
sajikan
dengan
warna Hitam,
merah dan
biru dengan
pemilihan
font di cetak
tebal dan
besar agar
terlihat
mencolok
bila dibaca
khalayak.

Penyajian data berdasarkan pengelompokan judul – judul berita diatas

penulis akan menjelaskan setiap data berdasarkan teori dan landasan kode etik

jurnalistik  :

1. Pemilihan Kata Yang Tepat

Penulis mengelompokan judul – judu berita yang sudah menerapkan Kode

Etik Jurnalistik dalam penulisan judul berita Kriminal Asusila menggunakan kata

yang tepat, berikut penjelasan:

Pada tanggal 5 Mei 2013 menampilkan judul berita “KAMAR SEKS DI

LAPAS RP 500 RIBU SEKALI KENCAN” (hal. 1).  Pada konsep operasional

pada BAB I pemilihan kata “kamar seks” penulisan  judul berita  tersebut tidak

menggunakan kata – kata yang melanggar kode pasal 4 poin (d) dan masih
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mengikuti aturan dan norma – norma yang berlaku serta tidak membuat pembaca

yang semata – mata membangkitkan nafsu birahi (Dewan Pers, 2010:122).

Summadiria menyebut (2005: 40)  beberapa kriteria layout yang umum dilakukan

oleh koran kriminal dalam, antara lain: penyajian yang banyak mengeksploitasi

warna; segala macam warna ditampilkan untuk mengundang perhatian pembaca.

Pada tanggal 6 Mei 2013 menampilan judul berita “LAGI TIDURI

JANDA, GURU DIGEREBEK ISTRI” (hal. 1).  Wartawan menggunakan kata

“tiduri” dalam peristiwa kriminal asusila. peilihan kata tersebut tidak

mengarahkan pembaca yang semata – mata membangkitkan nafsu birahi

sehingga pemilihan kata tidak melanggar kode etik jurnalistik pasal 4 point (d)

mengenai cabul (Dewan Pers, 2010:122). Summadiria menyebut (2005: 40)

beberapa kriteria layout yang umum dilakukan oleh koran kriminal dalam, antara

lain: penyajian yang banyak mengeksploitasi warna; segala macam warna

ditampilkan untuk mengundang perhatian pembaca.

Pada tanggal 15 Mei 2013 menampilkan judul berita “PENGAKUAN

KORBAN KEBRUTALAN KLEWANG DICEGAT, DIPERAS LALU

DIPERKOSA” (hal 1). Pada konsep operasional pada BAB I pemilihan kata

“diperkosa” dalam penulisan judul berita  tersebut termasuk dalam kata – kata

dinilai layak (lazim) dipergunakan dalam peristiwa kriminal asusila (Wibowo,

2005:134). Dengan demikian  penggunaan kata tersebut  tidak melanggar kode

etik pasal 4 poin (d) mengenai cabul, dan masih mengikuti aturan dan norma –

norma yang berlaku serta tidak membuat pembaca semata – mata

membangkitkan nafsu birahi (Dewan Pers, 2010:122). Summadiria menyebut

(2005: 40) beberapa kriteria layout yang umum dilakukan oleh koran kriminal
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dalam, antara lain: penyajian yang banyak mengeksploitasi warna; segala macam

warna ditampilkan untuk mengundang perhatian pembaca.

Pada tanggal 16 Mei 2013 menampilkan judul berita “Kemaluan ABG

Dipotog Saat Kencan” (hal 15). Pemilihan kata “kemaluan” berdasarkan konsep

operasional pada BAB I tergolong dalam pemilihan kata yang layak (Wibowo,

2005:133). Penggunaan kata tersebut tidak melanggar kode etik pasal 4 poin (d)

dan masih mengikuti aturan dan norma – norma yang berlaku serta tidak

membuat pembaca yang semata – mata membangkitkan nafsu birahi (Dewan Pers,

2010:122). Pada judul beritu tersebut layout penulisan tidak mencolok.

Pada tanggal 28 Mei 2013 menampilkan judul berita “Kakek Paksa Bocah

SD Berhubungan Intim” (hal 15).  Begitu juga dengan kata “berhubungan

Intim” masih tergolong kedalam kata – kata yang layak (Wibowo, 2005:134). Dan

penggunaan kata tersebut tidak melanggar kode etik pasal 4 poin (d) dan masih

mengikuti aturan dan norma – norma yang berlaku serta tidak membuat pembaca

yang semata – mata membangkitkan nafsu birahi (Dewan Pers, 2010:122). Pada

judul beritu tersebut layout penulisan tidak mencolok.

2. Kata – Kata Yang Dihindari

Penulis mengelompokan judul – judu berita yang tidak menerapkan Kode Etik

Jurnalistik dalam penulisan judul berita Kriminal Asusila dengan menggunakan

kata yang tidak tepat (harus dihindari), berikut penjelasan:

Pada tanggal 2 Mei 2013 menampilkan judul berita pada bagian dalam yaitu

“Keperawanan Siswi SMA Dihargai 40 Juta” (hal.15). Pemilihan kata

“keperawanan” memiliki makna konotasi negatif yang merupakan makna
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tambahan dari makna kata sebenarnya yang bernilai rasa rendah, kotor, porno,

jelek, jorok, dan sejenisnya (Summadiria, 2006:30). Pemilihan kata dalam

penulisan judul berita peristiwa kriminal asusila dapat melanggar kode etik

jurnalistik pasal 4 poin (d) mengenai cabul yaitu penulisan yang semata – mata

membangkitkan nafsu birahi (Dewan Pers, 2010:122).

Pada tanggal 9 Mei 2013 menampilkan judul berita “Staf UPTD Remas

Payudara Pegawai DKP” (hal 15). Begitu juga pemilhan kata “remas payudara”

termasuk kedalam makna konotasi negatif yang merupakan makna tambahan dari

makna kata sebenarnya yang bernilai rasa rendah, kotor, porno, jelek, jorok, dan

sejenisnya (Summadiria, 2006:30). Apabila menggunakan kata – kata tersebut

dalam penulisan judul berita dapat  melanggar kode etik jurnalistik pasal 4 poin

(d) mengenai cabul yaitu penulisan yang semata – mata membangkitkan nafsu

birahi (Dewan Pers ,2010:122).

Pada tanggal 16 Mei 2013 menampilkan judul berita “Klewang Terapkan

Seks bebas di Geng Motor “ (hal 2). Pemilihan kata “seks bebas” juga termasuk

kedalam makna konotasi negatif yang merupakan makna tambahan dari makna

kata sebenarnya yang bernilai rasa rendah, kotor, porno, jelek, jorok, dan

sejenisnya (Sumadiria, 2006:30). Dapat mengantarkan pembaca kearah pemikiran

negatif yang semata – mata membangkitkan nafsu birahi dan dapat melanggar

kode etik jurnalistik pasal 4 point (d) mengenai cabul (Dewan Pers, 2010:122).

Pada tanggal 18 Mei 2013 menampilkan judul berita “Dipaksa Nonton Film,

Paman Setubuhi 4 Ponakan (hal.15). pemilihan kata “setubuhi” tergolong

kedalam kata yang tidak layak (Wibowo, 2005:134). Dapat mengantarkan
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pembaca kearah pemikiran negatif yang semata – mata membangkitkan nafsu

birahi dan dapat melanggar kode etik jurnalistik pasal 4 point (d) mengenai cabul

(Dewan Pers, 2010:122).

Pada tanggal 20 Mei 2013 menampilkan judul berita “Perawani Sisiwi SMA,

Residivis Ditangkap” (hal.15). Pemilihan kata “perawani” juga termasuk

kedalam makna konotasi negatif yang merupakan makna tambahan dari makna

kata sebenarnya yang bernilai rasa rendah, kotor, porno, jelek, jorok, dan

sejenisnya (Summadiria, 2006:30). Dapat mengantarkan pembaca kearah

pemikiran negatif yang semata – mata membangkitkan nafsu birahi dan dapat

melanggar kode etik jurnalistik pasal 4 point (d) mengenai cabul (Dewan Pers,

2010:122).

Pada tanggal 27 Mei 2013 menampilkan judul berita “Digerebek, Pasangan

Selingkuh Ngeseks Di Hutan” (hal 15). Pemilihan kata “ngeseks” tergolong

kedalam kata yang tidak layak (Wibowo, 2005:134). Dan juga juga termasuk

kedalam makna konotasi negatif yang merupakan makna tambahan dari makna

kata sebenarnya yang bernilai rasa rendah, kotor, porno, jelek, jorok, dan

sejenisnya (Summadiria, 2006:30). Dapat mengantarkan pembaca kearah

pemikiran negatif yang semata – mata membangkitkan nafsu birahi dan dapat

melanggar kode etik jurnalistik pasal 4 point (d) mengenai cabul (Dewan Pers,

2010:122).

Pada tanggal 29  Mei 2013 menampilkan judul berita “DITUDUH

MESUM ABG DIGILIR DUA PRIA” (hal 1). Pemilihan kata “mesum” dan

kata “digilir” dalam penulisan judul berita peristiwa kriminal asusila tergolong ke
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dalam kata - kata yang dihindari (Agnes Aritiarini,1998:64). Kata – kata tersebut

dapat menimbulkan pemikiran negative terhadap pembacanya yang memiliki

makna konotasi negatif yang merupakan makna tambahan dari makna kata

sebenarnya yang bernilai rasa rendah, kotor, porno, jelek, jorok, dan sejenisnya

(Sumadiria, 2006:30). Dapat mengantarkan pembaca kearah pemikiran negatif

yang semata – mata membangkitkan nafsu birahi dan dapat melanggar kode etik

jurnalistik pasal 4 point (d) mengenai cabul (Dewan Pers, 2010:122). Summadiria

menyebut (2005: 40)  beberapa kriteria layout yang umum dilakukan oleh koran

kriminal dalam, antara lain: penyajian yang banyak mengeksploitasi warna; segala

macam warna ditampilkan untuk mengundang perhatian pembaca.

Pada tanggal 30 Mei 2013 menampilkan judul berita “DIGARAP

SEKALIGUS DALAM SATU KAMAR BAPAK SETUBUHI 2 ANAK 5

TAHUN” (hal 1). Pemilihan kata “digarap” dalam penulisan judul berita

peristiwa kriminal asusila tergolong ke dalam kata - kata yang dihindari (Agnes

Aritiarini, 1998:64). Sementara pemilihan kata “setubuhi” tergolong kedalam kata

yang tidak layak (Wibowo, 2005:134). Kata – kata tersebut dapat menimbulkan

pemikiran negative terhadap pembacanya yang memiliki makna konotasi negatif

yang merupakan makna tambahan dari makna kata sebenarnya yang bernilai rasa

rendah, kotor, porno, jelek, jorok, dan sejenisnya (Sumadiria, 2006:30). Sehingga

dapat mengantarkan pembaca kearah pemikiran negatif yang semata – mata

membangkitkan nafsu birahi dan dapat melanggar kode etik jurnalistik pasal 4

point (d) mengenai cabul (Dewan Pers, 2010:122). Summadiria menyebut

(2005:40)  beberapa kriteria layout yang umum dilakukan oleh koran kriminal
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dalam, antara lain: penyajian yang banyak mengeksploitasi warna; segala macam

warna ditampilkan untuk mengundang perhatian pembaca.

Pada tanggal 31 Mei 2013 menampilkan judul berita “ CEWEK KORBAN

GENG MOTOR NGAKU DIGAULI PANGLIMA KLEWANG” (hal 1).

Begitu juga dengan pemilihan kata “digilir” termasuk kedalam kata – kata yang

dihindari dala penulisan judul berita (Agnes Aritiarini, 1998:64). Sehingga dapat

mengantarkan pembaca kearah pemikiran negatif yang semata – mata

membangkitkan nafsu birahi dan dapat melanggar kode etik jurnalistik pasal 4

point (d) mengenai cabul (Dewan Pers, 2010:122). Summadiria menyebut

(2005:40)  beberapa kriteria layout yang umum dilakukan oleh koran kriminal

dalam, antara lain: penyajian yang banyak mengeksploitasi warna; segala macam

warna ditampilkan untuk mengundang perhatian pembaca.


