
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Mengenai Komunikasi Massa

2.1.1 Definisi Komunikasi Massa

Komunikasi massa sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah

khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau

elektronik sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima secara serentak dan

sesaat.1

Efisiensi waktu dalam penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan

dalam jumlah yang besar dan tersebar luas adalah pengaruh penting yang

diperoleh melalui komunikasi massa.  Kegunaan media massa sebagai pemuas

kebutuhan manusia, dalam hal ini kebutuhan akan informasi, hiburan dan

sebagainya, selain itu saat ini berbagai jenis media massa berlomba-lomba

menyajikan kelebihan dan pelayanan terbaik bagi para calon konsumennya. Hal

tersebut dilakukan untuk mempertahankan dan memperluas jangkauan

khalayaknya, seperti media cetak dan televisi yang juga mengelola media

1 Psikologi Komunikasi. Drs. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc.PT.Rosda Karya: Bandung. 2004:189



internagar lebih mudah bagi para khalyaknya mengakses informasi tanpa harus

keluar rumah atau tempat kerja untuk mencari informasi yang mereka inginkan.

2.1.2 Ciri-ciri Komunikasi Massa

Adapun ciri-ciri komunikasi massa adalah:

1. Publisitas (Publicity)

Media massa diperuntukkan bagi khalayak luas, maka informasi yang disajikan

adalah untuk kepentingan umum (public interest). Sehingga isi dari media massa

terdiri dari berbagai permasalahan yang erat kaitannya dengan kepentingan

umum. Dengan ciri publisitas ini, maka isi dari apa yang ditampilkan media massa

adalah kepentingan khalayak yang sifatnya majemuk.

2. Perioditas (Periodicity)

Perioditas yang dimaksud disini adalah keteraturan waktu penyajian informasi

dari media komunikasi massa. Untuk media massa cetak biasanya bersifat harian

(pagi dan sore) atau mingguan, untuk media elektronik biasanya bersifat harian

dan berdasarkan pada program yang telah dirancang sebelumnya.

3. Universalitas (Universality)

Yang dimaksud universalitas adalah isi informasi media massa yang sifatnya

beragam untuk kepentingan khalayak yang sifatnya pluralistik (beraneka ragam).

Oleh karena itu, muatan media massa akan berbeda dengan penerbitan berkala

yang didalamnya mengkhususkan pada suatu profesi atau aspek kehidupan

tertentu saja seperti majalah kesehatan, koperasi dan lain sebagainya. Meskipun



penerbitan berkala diperuntukkan bagi khalayak luas dan terbit secara periodik,

namun tidak memiliki ciri universalitas.

4. Aktualitas (Actuality)

Ciri lainnya adalah informasi yang disajikan bersifat aktual/terkini, dalam hal ini

dapat diartikan sebagai  informasi yang disampaikan berisi berita mengenai

peristiwa ynag baru terjadi dan tidak diragukan kebenarannya. Kecepatan dan

ketepatan penyajian informasi yang aktual dari media massa kepada khalayak

merupakan penilaian tersendiri bagi para khalayak guna menilai isi informasi

yang disampaikan media massa tersebut.2

2.2 Tinjauan Mengenai Berita

2.2.1 Definisi Berita

Sesungguhnya berita adalah hasil rekonstruksi tertulis dari realitas sosial yang

terdapat dalam kehidupan. Itulah sebabnya ada orang yang beranggapan bahwa

penulisan berita lebih merupakan pekerjaan merekonstruksikan realitas sosial

ketimbang gambaran dari realitas itu sendiri. Bagaimanapun, tidak ada seorang

pun yang sanggup merekonstruksikan realitas sosial memiliki empat muka, maka

yang sering diungkap para wartawan hanya dua muka. Iklan dan resep masakan

tidak bisa disebut berita. Yang disebut berita adalah laporan tentang sebuah

peristiwa. Dengan perkataan lain, sebuah peristiwa tidak akan pernah menjadi

berita bila peristiwa tersebut tidak dilaporkan3.

2 Pengantar Ilmu Komunikasi : Buku Ajar. Sarwoko. FISIP : Universitas Lampung. 2004:75-77
3 www. blog.unila.ac.id. diakses 17-2-2010



2.2.2 Nilai-nilai Berita

Tidak semua laporan tentang kejadian pantas dilaporkan kepada khalayak.

Pertengkaran antara suami-istri orang kebanyakan tidak perlu dilaporkan kepada

khalayak. Pekerjaan seorang dosen membimbing mahasiswa juga tidak perlu

dilaporkan kepada khalayak. Mengapa? Di samping merupakan peristiwa rutin,

kedua peristiwa tersebut juga tidak memiliki nilai berita. Kriteria peristiwa yang

patut dilaporkan kepada khalayak adalah peristiwa yang memiliki nilai berita.

Sedangkan nilai berita sendiri menurut Julian Harriss, Kelly Leiter dan Stanley

Johnson mengandung delapan unsur, yaitu:

1) Konflik;

2) Kemajuan;

3) Penting;

4) Dekat;

5) Aktual;

6) Unik;

7) Manusiawi, dan

8) Berpengaruh4.

Artinya, sebelum seseorang melaporkan sebuah peristiwa, ia perlu

mengkonfirmasikannya dengan kriteria-kriteria tersebut.

4 Harriss, Leiter dan Johnson 1981:29-33



2.2.3 Kategori Berita

Ada banyak sekali jenis berita, karena hal atau bidang apapun dapat menjadi

berita, tetapi jenis-jenis berita yang dijadikan kategori-kategori dalam penelitian

isi surat kabar yang dilakukan Rachmat Kriyantono dapat menjadi acuan:

1) Perang, pertahanan, dan diplomasi

Jenis berita ini mencakup hal-hal : pertikaian bersenjata antara dua negara

atau lebih. Masalah-masalah dan kegiatan-kegiatan angkatan bersenjata

nasional serta pertahanan negara, termasuk juga kegiatan resmi dari para

duta besar dan pejabat diplomatik lainnya, serta hal yang berkaitan dengan

Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2) Politik dan pemerintah

Jenis berita ini mencakup hal-hal : kegiatan dari berbagai badan-badan

pemerintah, baik pada tingkat daerah maupun tingkat nasional termasuk juga

pembahasan perundang-undangan yang disiarkan melalui media cetak (atau

media lain), persoalan-persoalan politik atau pengangkatan seorang calon

atau pejabat untuk suatu kedudukan penting serta konsep-konsep pemerintah

seperti kebebasan politik atau kebebasan berbicara.

3) Kegiatan ekonomi

Jenis berita ini meliputi hal-hal perdagangan, keuangan, perbankan, dan

perpajakan, juga  termasuk kegiatan-kegiatan usaha swasta, masalah-

masalah pertanian, perindustrian, manajemen tenaga kerja, perekonomian,

dan angkutan nasional.

4) Kejahatan



Jenis berita ini menyangkut masalah-masalah pelanggaran hukum yang

bersangkutan, kenakalan remaja, dan peningkatan tindak kejahatan.

5) Masalah-masalah moral masyarakat

Jenis berita ini meliputi persoalan-persoalan tentang hak asasi manusia dan

tanggung jawab etik perorangan, tanggung jawab organisasi keagamaan

kepada masyarakat.

6) Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat

Jenis berita ini meliputi penyakit-penyakit tertentu yang memiliki dampak

umum, kegiatan-kegiatan badan-badan kesehatan masyarakat misalnya

Palang Merah, kegunaan penemuan yang terjadi dalam bidang ilmu

kedokteran , serta berita tentang keluarga berencana.

7) Kecelakaan dan bencana

Jenis berita ini meliputi bencana alam, dan kecelakaan.

8) Ilmu dan penemuan

Jenis berita ini meliputi perkembangan teknologi mutakhir dibidang ilmu

dan perindustrian, serta penemuan dalam bidang kesehatan, ekonomi,

pertahanan, dan pencegahan kecelakaan.

9) Pendidikan dan seni klasik

Jenis berita ini meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem

pendidikan umum baik swasta maupu negeri (kecuali kebijakan dan sistem

pendidikan yang menyangkut pemerintah), tentang seni klasik seperti drama,

sastra, atau lukis (bukan kesenian yang semata-mata merupakan sarana

hiburan).

10) Hiburan rakyat



Jenis-jenis berita hiburan ini meliputi cara-cara rakyat menghibur diri seperti

bioskop, televisi, (sebagai sarana hiburan), dan olah raga

11) Human interest 5

Jenis-jenis berita ini meliputi aspek-aspek emosional dari kehidupan cerit-

cerita yang ringan dan menarik.

2.2.4 Unsur-unsur Berita

Secara umum, unsur-unsur berita yang selalu ada pada sebuah berita adalah:

headline, deadline, lead, dan body6.

1) Headline, biasa disebut judul. Sering juga dilengkapi dengan anak judul. Ia

berguna untuk menolong pembaca agar segera mengetahui peristiwa yang

akan diberitakan, dan menonjolkan satu berita dengan dukungan teknik

grafika.

2) Deadline, ada yang terdiri atas nama media massa, tempat kejadian dan

tanggal kejadian. Ada pula yang terdiri atas nama media massa, tempat

kejadian dan tanggal kejadian. Tujuannya adalah untuk menunjukkan tempat

kejadian dan inisial media.

3) Lead, lazim disebut teras berita. Biasanya ditulis pada paragraf pertama

sebuah berita. Ia merupakan unsur yang paling penting dari sebuah berita,

yang menentukan apakah isi berita akan dibaca atau tidak. Ia merupakan sari

pati sebuah berita, yang melukiskan seluruh berita secara singkat.

5 Teknik Praktik Riset Komunikasi, Rachmat Kriyantono. Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2006. hlm: 23
6 Basuki 1983:22-25



4) Body, atau tubuh berita. Isinya menceritakan peristiwa yang dilaporkan

dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Dengan demikian body

merupakan perkembangan berita.

2.3 Tinjauan Mengenai Surat Kabar

2.3.1 Definisi Surat Kabar

Koran (dari bahasa Belanda: Krant, dari bahasa Perancis courant) atau surat kabar

adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada

kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, yang berisi berita-berita terkini

dalam berbagai topik. Topiknya bisa berupa even politik, kriminalitas, olahraga,

tajuk rencana, cuaca. Surat kabar juga biasa berisi kartun, TTS dan hiburan

lainnya.

Ada juga surat kabar yang dikembangkan untuk bidang-bidang tertentu, misalnya

berita untuk industri tertentu, penggemar olahraga tertentu, penggemar seni atau

partisipan kegiatan tertentu. Jenis surat kabar umum biasanya diterbitkan setiap

hari, kecuali pada hari-hari libur. Surat kabar sore juga umum di beberapa negara.

Selain itu, juga terdapat surat kabar mingguan yang biasanya lebih kecil dan

kurang prestisius dibandingkan dengan surat kabar harian dan isinya biasanya

lebih bersifat hiburan. Kebanyakan negara mempunyai setidaknya satu surat kabar

nasional yang terbit di seluruh bagian negara. Di Indonesia contohnya adalah

KOMPAS.



Pemilik surat kabar, atau sang penanggung jawab, adalah sang penerbit, Orang

yang bertanggung jawab terhadap isi surat kabar disebut editor. Perkembangan

teknologi modern (komputer, internet, dll) kini memungkinkan pencetakan surat

kabar secara simultan di beberapa tempat, sehingga peredaran di daerah-daerah

yang jauh dari pusat penerbitan dapat dilakukan lebih awal. Misalnya, koran

Republika yang pusatnya di Jakarta, melakukan sistem cetak jarak jauh (SCJJ) di

Solo. Koran International Herald Tribune yang beredar di Indonesia dicetak dan

diterbitkan di Singapura, padahal kantor pusatnya berada di Paris.

Di satu pihak sistem ini menolong beredarnya koran-koran kota besar di daerah-

daerah dengan lebih tepat waktu. Namun di pihak lain, koran-koran daerah banyak

yang mengeluh karena hal ini membuat koran-koran besar semakin merajai dan

mematikan koran-koran daerah yang lebih kecil.

Surat kabar modern biasanya terbit dalam salah satu dari tiga ukuran:

1) broadsheet (ukuran besar) (29½ X 23½ inci), biasanya berkesan lebih

intelektual.

2) tabloid: setengah ukuran broadsheet, dan sering dipandang sebagai berisi

kabar-kabar yang lebih sensasional.

3) "Berliner" atau "midi" (470×315 mm), yang digunakan surat kabar di Eropa

seperti Le Monde.

Sejak tahun 1980-an, banyak surat kabar yang dicetak berwarna dan disertai

grafis. Ini menunjukkan bahwa tata letak surat kabar semakin penting dalam



menarik perhatian pembaca. Jumlah kopi surat kabar yang dijual setiap harinya

disebut oplah, dan digunakan untuk mengatur harga periklanan.

Di negara-negara Barat, pers disebut sebagai kekuatan yang keempat, setelah

kaum agamawan, kaum bangsawan, dan rakyat. Istilah ini pertama kali dicetuskan

oleh Thomas Carlyle pada paruhan pertama abad ke-19. Hal ini menunjukkan

kekuatan pers dalam melakukan advokasi dan menciptakan isu-isu politik. Karena

itu tidak mengherankan bila pers sering ditakuti, atau malah "dibeli" oleh pihak

yang berkuasa.

Di Indonesia, pers telah lama terlibat di dalam dunia politik. Di masa penjajahan

Belanda pers ditakuti, sehingga pemerintah mengeluarkan haatzai artikelen, yaitu

undang-undang yang mengancam pers apabila dianggap menerbitkan tulisan-

tulisan yang "menaburkan kebencian" terhadap pemerintah. Pada masa Orde

Lama banyak penerbitan pers yang diberangus oleh Presiden Soekarno. Namun

bredel pers paling banyak terjadi di bawah pemerintahan Soeharto. Akibatnya

banyak wartawan yang harus menulis dengan sangat berhati-hati. Atau

sebaliknya, wartawan menjadi tidak kritis dan hanya menulis untuk

menyenangkan penguasa.7

2.3.2 Surat Kabar Daring ( Dalam Jaringan)

Surat kabar daring dikenal juga sebagai surat kabar jaringan adalah sebentuk surat

kabar yang berbasis di internet. Ekspansi ke dunia dalam jaringan (daring) atau

7 www.wikipedia.com diakses 3-4-2010



yang lebih dikenal dengan isilah online, membukakan banyak peluang bagi surat

kabar untuk bersaing dengan jurnalisme siar dalam menyediakan layanan berita

yang fleksibel terhadap waktu. Hal ini dimungkinkan dengan kemudahan yang

diberikan dunia online terutama dalam hal pengolahan dan distribusi berita.

Detik.com misalnya, untuk mengunggah sebuah berita hanya membutuhkan

waktu tidak lebih dari sepuluh menit. Waktu tersebut mencakup saat pelaporan

berita dari reporter, penulisan berita, pengecekan, dan pengunggahan.

Tingkat kepercayaan pembaca terhadap kualitas dan merek dari suatu surat kabar

ternama, berikut kemampuannya menjaring pengiklan, dapat pula disaksikan dari

kemampuan surat kabar ini bertahan. Pengalihan bentuk dari cetak ke daring

maupun penambahan bentuk dari cetak saja menjadi cetak dan daring, akan

mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi. Seperti halnya versi cetak, surat

kabar daring dituntut untuk tunduk pada etika jurnalisme, dan perangkat aturan

lain terkait hak cipta, privasi, dan sejenisnya.

Kemajuan teknologi komputer memberikan dampak signifikan dalam dunia

jurnalistik. Diawali dengan pengalihan metode manual ke jurnalistik yang

berbasis komputerisasi. Dilanjutkan dengan premis bahwa keanggunan inovasi

dan modifikasi di dunia komputer cenderung membawa angin segar bagi

kemajuan dunia jurnalistik. Pengelolaan, pengiriman dan penyimpanan data,

pemanggilan kembali diikuti rentetan proses jurnalistik lain berlipat kali lebih

mudah.



Surat kabar daring dibedakan menjadi dua jenis utama. Yakni, hanya surat kabar

daring dan surat kabar hibrid. Versi pertama merujuk pada eksistensi surat kabar

online yang terpisah dengan surat kabar cetak. Terpisah artinya konten maupun

keberadaan surat kabar daring ini tidak menyertai versi cetaknya, seperti

detik.com, okezone.com, dan vivanews.com. Sedangkan yang dimaksud surat

kabar hibrid adalah di samping berbasis jaringan, surat kabar daring ini

menyediakan versi cetak pula. Contohnya kompas.com yang berhibrid dengan

Kompas cetak dan tempointeraktif.com dengan versi cetaknya pada Koran Tempo

dan Majalah Tempo.

Empat fungsi utama media massa, yakni pengawasan lingkungan, korelasi sosial,

sosialisasi, dan hiburan menuntut keluasan ruang kebebasan berekspresi. Sebelum

reformasi bergulir kebebasan ini terpasung sedemikian rupa hingga fungsi

pengawasan lingkungan yang juga mencakup pengawasan terhadap pemerintah

tidak berjalan sebagaimana mestinya. Media yang dianggap membahayakan

pemerintah dapat saja dibredel. Hal ini tidak sejalan dengan Indonesia yang

menganut asas demokrasi, di mana media seharusnya menjadi tonggak keempat

setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan yang menopang keseimbangan jalan

sebuah Negara.

Format daring mulai dilirik selepas pembredelan yang menimpa beberapa surat

kabar nasional di era orde baru. Pertama kali di tahun 1996 surat kabar daring

berdiri. Satu persatu surat kabar daring tumbuh setelahnya, dan ikut mengawal

bergulirnya reformasi. Masyarakat yang semakin akrab dengan teknologi internet

menjadi salah satu alasan cepatnya perkembangan surat kabar daring di Indonesia.



Kemampuan media ini menyajikan berita secara singkat, cepat, mudah diakses,

dan murah menjadi dasar preferensi konsumen surat kabar daring, terutama di

masa kritis seperti bencana alam, kerusuhan, dan kondisi serupa yang

memungkinkan situasi berubah dalam hitungan detik.

Keunggulan utama surat kabar daring adalah kecepatan dan kebaruan berita yang

terjaga sepanjang waktu. Beritanya tidak pernah basi. Reporter juga dapat

mengirimkan berita dalam jumlah yang tak terbatas ke bank data berita surat

kabar terkait. Meskipun pada akhirnya editor yang akan menentukan berita mana

yang akan diunggah, tetap saja hal ini menjamin ketersediaan dan keragaman

konten dalam bank data. Model daring juga sangat berperan dalam penghematan

biaya produksi.

Jika pada versi cetak selalu ada kemungkinan eksemplar yang dicetak tidak habis

terjual, tidak demikian halnya dengan versi daring. Surat kabar daring memastikan

tidak perlu anggaran khusus untuk tinta, cetak, dan kertas. Selain itu,

pengelolaannya juga relatif mudah dan hemat tenaga. Di samping efisiensi, surat

kabar daring juga unggul dalam efektivitas penyampaian pesan. Berita yang

diunggah diklasifikasikan dalam beragam kategori yang bebas diakses secara

gratis oleh pembaca.

Kecepatan di satu sisi merupakan keunggulan utama berita daring. Namun, di sisi

lain kecepatan tak jarang mengabaikan akurasi pemberitaan. Pemberitaan daring

sering mengorbankan aspek konfirmasi yang termasuk poin penting dalam karya

jurnalistik. Dalam konteks domestik, kemudahan untuk mengakses surat kabar



daring masih terbatas bagi sebagian kalangan, terutama kalangan menengah atas,

perkotaan, dan mahasiswa. Kondisi sosial, ekonomi, dan demografi Indonesia

belum memungkinkan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara

terhadap berita daring.

Mengiringi perkembangan surat kabar daring, jurnalisme daring pun berkembang

di Indonesia. Penulisan surat kabar daring tidak lepas dari kaidah dan prinsip

jurnalistik daring. Prinsip tersebut dirumuskan dalam lima kaidah, yakni ringkas ,

mengadaptasi kebutuhan dan preferensi publik, dapat dipindai, pelibatan

khalayak, serta prinsip komunikasi dan penjaringan komunitas. Jenis jurnalisme

daring dibedakan berdasarkan dua kategori.

Kategori pertama dibedakan menurut rentang antara situs yang berkonsentrasi

pada editorial konten dan koneksivitas publik. Kategori berikutnya dibedakan

menurut tingkatan komunikasi partisipatoris, terdiri dari situs terbuka dan situs

tertutup. Sumber pendapatan terbesar surat kabar daring berasal dari iklan.

Beberapa portal surat kabar daring juga memperoleh dana dari pelanggan berita di

daerah. Pelanggan berita yang dimaksud biasanya terdiri dari surat kabar daerah

yang membeli konten berita nasional dari situs surat kabar daring nasional.8

8 www.wikipedia.com diakses 1-2-2010



2.4 Tinjauan Mengenai Internet

2.4.1 Definisi Internet

Internet merupakan jaringan global komputer dunia, besar dan sangat luas sekali

dimana setiap komputer saling terhubung satu sama lainnya dari negara ke negara

lainnya di seluruh dunia dan berisi berbagai macam informasi, mulai dari text,

gambar, audio, video, dan lainnya.

Internet itu sendiri berasal dari kata Interconnection Networking, yang berarti

hubungan dari banyak jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan

menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, salelit, dan lainnya. Dalam

mengatur integrasi dan komunikasi jaringan komputer ini menggunakan protokol

yaitu TCP/IP. TCP (Transmission Control Protocol) bertugas untuk memastikan

bahwa semua hubungan bekerja dengan benar, sedangkan IP (Internet Protocol)

yang mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lain. TPC/IP secara

umum berfungsi memilih rute terbaik transmisi data, memilih rute alternatif jika

suatu rute tidak dapat di gunakan, mengatur dan mengirimkan paket-paket

pengiriman data. Untuk dapat ikut serta menggunakan fasilitas Internet, anda

harus berlangganan ke salah satu ISP (Internet Service Provider) yang ada dan

melayani daerah Anda. ISP ini biasanya disebut penyelenggara jasa internet. Anda

bisa menggunakan fasilitas dari Telkom seperti Telkomnet Instan, speedy dan

juga layanan ISP lain seperti first media, netzip dan sebagainya.



Internet memberikan banyak sekali manfaat, ada yang bisa memberikan manfaat

baik dan buruk. Baik bila digunakan untuk pembelajaran informasi dan buruk bila

digunakan untuk hal yang berbau pornografi, informasi kekerasan, dan lain-

lainnya yang negatif. Internet ini memungkinkan pengguna komputer di seluruh

dunia untuk saling berkomunikasi dan berbagi informasi dengan cara saling

mengirimkan email, menghubungkan komputer satu ke ke komputer yang lain,

mengirim dan menerima file dalam bentuk text, audio, video, membahas topik

tertentu pada newsgroup, website social networking dan lain-lain.9

Secara fisik internet tak lain adalah sekumpulan komputer yang tersebar di

seluruh dunia yang dihubungkan satu dengan yang lain melalui jaringan

komunikasi satelit global dan kabel telepon lokal. Di sisi lain internet merupakan

sebuah ruang informasi dan komunikasi budaya yang menembus batas-batas

negara, mempercepat penyebaran, pertukaran ilmu dan gagasan di kalangan

ilmuwan dan cendekiawan di seluruh penjuru dunia (Severin, Tankard, 2005).

Internet merupakan suatu medium komunikasi baru yang memungkinkan kita

untuk mengakses informasi  mengenai topik apapun serta berapa banyaknya , dari

seluruh belahan dunia tanpa dibatasi wilayah (Ishadi, 45:1999). Internet sebagai

media baru yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan media massa

lainnya seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, dan sebagainya. Internet

menggabungkan semua karakter media massa.

9 www.sejarah-internet.com diakses 1-2-2010



Internet pada dasarnya merupakan sebuah jaringan antar-komputer yang saling

berkaitan, jaringan ini tersedia secara terus-menerus sebagai pesan-pesan

elektronik, termasuk email, transmisi file, dan komunikasi dua arah antar-individu

atau komputer. Jadi dengan demikian, internet merupakan suatu teknologi

komunikasi yang menyediakan berbagai informasi, baik bersifat berita, ilmu

pengetahuan, sampai hiburan dari seluruh dunia melalui jaringan komputer.

Sejak pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat dunia dalam suatu

demonstrasi di International Computer Communication Conference (ICCC) pada

bulan Oktober 1972 (ISOC Organization), internet telah membawa perubahan

yang revolusioner bagi kehidupan komunikasi manusia. Sepanjang tahun 1980an,

internet telah tersebar ke sebagian besar lembaga-lembaga akademik dan pusat-

pusat riset di Amerika Serikat dan ke banyak lokasi lain di seluruh dunia.

Kemudian pada tahun 1991, internet telah digunakan secara umum untuk berbagai

kepentingan, termasuk untuk kepentingan komersil.

Menjelang tahun 1995, diketahui bahwa sekitar 30 juta orang yang berasal dari

lebih dari seratus negara telah terkoneksi dan memanfaatkan akses internet

tersebut. Pada awalnya internet hanya digunakan untuk memudahkan riset,

pemrograman, surat dan informasi secara elektronik di kalangan para pendidik,

akademisi dan peneliti. Kemudian internet menjadi suatu sistem komunikasi

global besar yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk berbagai

tujuan seperti hiburan, akademik, bisnis, pencarian informasi dan komunikasi

massa.



Penemuan teknologi internet seolah mewujudkan konsep yang dikemukakan oleh

McLuhan pada tahun 1960an lalu tentang global village. Istilah global village

tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi dunia yang mana pengaruh

teknologi komunikasi telah menghilangkan sekat-sekat geografis dan mengatasi

keterpisahan jarak, sehingga dunia seakan menjadi satu perkampungan besar.

Keberadaan internet saat ini telah menyatukan heterogenitas umat manusia di

seluruh dunia dalam suatu jaringan komunikasi global. Dengan teknologi internet,

jarak ribuan kilometer ataupun perbedaan waktu tidak lagi menjadi halangan

untuk berkomunikasi dan menjalin interaksi.

Jutaan orang kini telah menghabiskan begitu banyak waktu mereka dalam dunia

maya, atau yang lebih dikenal dengan istilah cyberspace. Istilah cyberspace

tersebut pertama kali digunakan oleh William Gibson dalam novel fiksi sains-nya

Neoromancer yang diterbitkan tahun 1984. Sejak itu istilah cyber tersebut

dikaitkan dengan ruang konseptual dimana orang berinteraksi memakai teknologi

komunikasi berperantara komputer Computer Mediated Communication (CMC)

dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan CMC. Interaktifitas

menjadi salah satu faktor yang menjadi kekuatan teknologi ini (Fidler dalam

Nurist, 2005).

Pada dasarnya, internet merupakan suatu infrastruktur komunikasi yang tidak

menjadi properti suatu pihak tertentu. Tidak ada badan pemerintah atau

perusahaan komersil yang memiliki sistem tersebut atau secara langsung

memperoleh keuntungan dari pengoperasiannya. Internet tidak memiliki presiden,

ataupun kantor pusat. Tidak ada regulasi ataupun nilai-nilai kemasyarakatan yang



bisa mengendalikan atau mengontrol akses media tersebut dengan ketat. Internet

kemudian menjadi suatu media yang sifatnya massa, personal, global, bebas,

interaktif dan tidak mewakili suatu kepentingan tertentu (Caldwell dalam Nurist,

2005).

2.4.2 Manfaat dan Layanan Internet

Adapun manfaat-manfaat internet adalah sebagai berikut:

1. Bersifat global tanpa batas

Semua aktivitas dan informasi di internet bersifat bebas tanpa batasan

wilayah, aturan, maupun hambatan waktu, dengan luas jangkauan meliputi

hampir di seluruh belahan dunia.

2. Tersedia berbagai macam informasi

Informasi di internet tersaji secara lengkap dan up to date yang mencakup

berbagai aspek kehidupan.

3. Sarana komunikasi yang efektif dan efisien untuk berbagai keperluan.

Fasilitas dan fungsi yang disediakan internet mampu menangani berbagai

jenis jasa dan layanan komunikasi dengan tingkat kecepatan yang tinggi.

4. Biaya internet lebih ringan

Pemakaian internet dapat menekan biaya lain seperti telepon, fax, atau pos

(Jasmadi, 2004).

Dalam Internet juga terdapat beberapa layanan yaitu:

a. Surfing



Surfing atau berpetualang menjelajahi internet melalui layanan web

merupakan aktivitas di internet yang populer pada saat ini.

b. Surat Elektronik (e-mail)

E-mail adalah layanan di internet yang digunakan untuk keperluan surat-

menyurat. E-mail mampu menangani jasa pengiriman berita dan dokumen

dalam bentuk data elektronik (file).

c. Chatting

Chatting adalah layanan internet yang memungkinkan komunikasi antar

pengguna internet, secara langsung melalui media teks (Jasmadi, 2004).

Jutaan orang kini telah menghabiskan begitu banyak waktu mereka dalam dunia

maya, atau yang lebih dikenal dengan istilah cyberspace. Istilah cyberspace

tersebut pertama kali digunakan oleh William Gibson dalam novel fiksi sains-nya

Neoromancer yang diterbitkan tahun 1984. Sejak itu istilah cyber tersebut

dikaitkan dengan ruang konseptual dimana orang berinteraksi memakai teknologi

komunikasi berperantara komputer Computer Mediated Communication (CMC)

dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan CMC. Interaktifitas

menjadi salah satu faktor yang menjadi kekuatan teknologi ini (Fidler dalam

Nurist, 2005).



2.5 Tinjauan Mengenai Website/ Situs

2.5.1 Definisi Web Site atau Situs

Situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk

menampilkan informasi, gambar gerak, suara, dan atau gabungan dari semuanya

itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian

bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan link-

link.

2.5.2 Sejarah Website

Penemu website adalah Sir Timothy John ¨Tim¨ Berners-Lee, sedangkan website

yang tersambung dengan jaringan, pertama kali muncul pada tahun 1991. Maksud

dari Tim ketika membuat website adalah untuk mempermudah tukar menukar dan

memperbarui informasi kepada sesama peneliti di tempat dia bekerja. Sejarah

Web bermula di European Laboratory for Particle Physics (lebih dikenal dengan

nama CERN), di kota Geneva dekat perbatasan Perancis dan Swiss. CERN

merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh 18 negara di Eropa.

Di bulan Maret 1989, Tim Berners dan peneliti lainnya dari CERN mengusulkan

suatu protokol sistem distribusi informasi di Internet yang memungkinkan para

anggotanya yang tersebar di seluruh dunia saling membagi informasi dan bahkan

untuk menampilkan informasi tersebut dalam bentuk grafik. Pada tanggal 30 April



1993, CERN (tempat dimana Tim bekerja) menginformasikan bahwa WWW

dapat digunakan secara gratis oleh semua orang.

Sebuah website bisa berupa hasil kerja dari perorangan atau individu, atau

menunjukkan kepemilikan dari sebuah organisasi, perusahaan, dan biasanya

website itu menujukkan beberapa topik khusus, atau kepentingan tertentu. Sebuah

website bisa berisi hyperlink (pranala) yang menghubungkan ke website lain, jadi,

kadangkala perbedaan antara website yang dibuat oleh individu perseorangan

dengan website yang dibuat oleh organisasi bisnis bisa saja tidak kentara.

Website ditulis, atau secara dinamik di konversi menjadi HTML dan diakses

melalui sebuah program software yang biasa disebut dengan web browser, yang

dikenal juga dengan HTTP Client. Halaman web dapat dilihat atau diakses

melalui jaringan komputer dan internet, perangkatnya bisa saja berupa komputer

pribadi, laptop, PDA ataupun telepon selular.

Sebuah website dibuat didalam sebuah sistem komputer yang dikenal dengan

server web, juga disebut HTTP Server, dan pengertian ini juga bisa menunjuk

pada software yang dipakai untuk menjalankan sistem ini, yang kemudian

menerima lalu mengirimkan halaman-halaman yang diperlukan untuk merespon

permintaan dari pengguna. Apache adalah piranti lunak yang biasa digunakan

dalam sebuah web server, kemudian setelah itu adalah Microsoft Internet

Information Services (IIS).



2.5.3 Jenis-Jenis Situs Website

Berdasarkan pengoperasiannya, ada 2 jenis website secara umum, yaitu:

1. Static Website (Website Statis)

Website Statis hanya memiliki front end, yaitu halaman-halaman situs yang bisa

diakses oleh pengunjung. Biasanya web jenis ini hanya dibuat dengan kode

HTML (hypertext markup language) dan kadang-kadang dilengkapi dengan

script, javascript dan flash untuk memperindah tampilan. Konten website statis

tidak dapat diupdate karena memang tidak disediakan fasilitas ini. Kalaupun ingin

merubah isi website statis, harus merombak kode-kode HTMLnya dan hanya bisa

dilakukan oleh orang yang mengerti bahasa HTML. Pembuatan website seperti ini

relatif sangat mudah tapi kurang baik untuk popularitas di mata search engine

sehingga perlu usaha lebih banyak untuk mempopulerkan website statis dan

mendatangkan pengunjung, misalnya dengan beriklan. Website statis biasanya

berupa company profile sederhana, brosur online, atau situs-situs yang berisi

informasi sederhana yang tidak perlu dirubah.

2. Dynamic Website (Website Dinamis)

Website Dinamis biasanya memiliki front-end dan back end. Front end adalah

halaman-halaman situs yang bisa diakses pengunjung, sedangkan back-end yang

biasa disebut CMS (content management system) atau biasa juga disebut Admin

Area, atau kalau di dunia blog dikenal dengan nama Dashboard, berfungsi untuk

mengupdate halaman-halaman front-end. Jadi halaman back end biasanya hanya

bisa diakses oleh pemilik atau pengelola situs dengan username dan password

yang telah ditetapkan.



Ada berbagai macam bentuk halaman back-end yang dibuat sesuai kebutuhan.

Pada back-end atau admin area ini kita bisa merubah isi tulisan-tulisan pada

halaman situs, menambah tulisan atau artikel baru, mengupdate katalog produk

seperti pada toko online, mengupdate portfolio, mengatur iklan yang tampil di

halaman situs jika ada, mengontrol user atau member situs dan lain-lain.

Website dinamis juga bisa dibuat interaktif dimana pengunjung atau user bisa

meninggalkan komentar, menuliskan artikel baru dan lain-lain tergantung fungsi

dan tujuan situs tersebut. Berbeda dengan website statis, pembuatan website

dinamis jauh lebih rumit dan komplikatif tergantung fitur-fitur yang diinginkan.

Yang pasti untuk membangun sebuah web dinamis tidak cukup dengan bahasa

HTML biasa tapi juga harus mengabungkan antara Web Sever (Apache, IIS,

Tomcat), bahasa pemograman/script yang bekerja di sisi server tersebut (PHP,

Perl, ASP dll) serta database.

Website dinamis sendiri berbagai tipe dan terus berkembang berdasarkan, fungsi,

fitur dan tujuan pembuatannya, antara lain :

a. News Site (Situs Berita) – biasanya berisi artikel-artikel atau berita-berita

yang diupdate secara rutin. Pada beberapa situs, pengunjung atau user bisa

meninggalkan komentar. Contoh : Detiknews, Antaranews, Reuters dan BBC.

b. Social Network Site (Situs Jejaring Sosial) – seperti Friendster, MySpace,

Facebook, Tagged dll

c. Forum – dibuat khusus agar para member dapat berdiskusi sesuai dengan

topik-topik yang telah ditetapkan. Contohnya : Kaskus, Detik forum, Rumah



Motor, PHP Bulider.com dll. Untuk membuat forum diskusi biasanya

menggunakan platform-platform yang sudah tersedia, baik yang berbayar

seperti: bulletin ataupun yang gratisan seperti phpBB, SMF dan lain-lain.

d. e-Commerce atau Toko Online – dibuat khusus untuk menjual produk secara

online. Umumnya dilengkapi dengan shopping cart (keranjang belanja) untuk

memudahkan user/pengunjung berbelanja. Tapi sebagian juga hanya berupa

catalog online yang lengkap dengan detil dan harga produk, untuk melakukan

pembelian dapat dilakukan melalui email atau telepon.

e. Search Engine (Mesin Pencari) – situs yang dibuat khusus untuk mencari

informasi sekaligus gateway ke halaman-halaman situs lain. Contoh Google,

Yahoo, Bing, Altavista dll.

f. Archive Site – Situs khusus dimana para pengguna dapat berbagi informasi

dan disimpan dalam arsip-arsip elektronik. Contoh : Yahoogroups, Google

Groups, Wikipedia, Archive.org dll.

g. Blog – biasa juga disebut diari online dimana pemilik (individu atau group)

dapat mengupdate artikel, baik tulisan, gambar ataupun file multimedia lain

secara rutin dimana semua entri tersusun berurutan dan memiliki fasilitas

komentar buat pengunjung. Secara standar blog juga telah dilengkapi dengan

sidebar yang full custom, fasiltas RSS dan permalink.

h. Corporate/Company Website – biasanya berisi informasi-informasi umum

dan kegiatan-kegiatan suatu perusahaan.

i. Web Portal – bentuk sederhana dari search engine dimana situs ini berisi

informasi-informasi singkat dan link ke sumber yang berupa situs-situs lain.



j. Community site (Situs Komunitas) – situs yang dibuat khusus untuk

komunitas-komunitas tertentu untuk berbagi informasi yang terbatas.

k. File Sharing – situs yang dibuat khusus untuk berbagi file, baik gambar,

video, musik dan file-file digital lainnya. Ada yang berbayar adapula yang

gratisan. Contoh : Photobucket, Flickr, Imageshack, Rapidshare, 4shared dll.

l. Business Online Site – situs-situs yang dibuat dengan tujuan bisnis online.

Ada banyak jenis bisnis online yang disediakan oleh situs-situs ini dan

dibutuhkan satu bahasan terpisah untuk membahas situs-situs yang

menyelenggarakan bisnis online termasuk menawarkan pekerjaan-pekerjaan

online10.

2.5.4 Unsur-Unsur Web Site atau Situs

Untuk membangun situs diperlukan beberapa unsur yang harus ada agar situs

dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Unsur-unsur yang harus

ada dalam situs antara lain:

a. Domain Name.

Domain name atau biasa disebut nama domain adalah alamat permanen situs di

dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah situs atau dengan

kata lain domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan situs kita

pada dunia internet. Istilah yang umum digunakan adalah URL. Contoh sebuah

URL adalah http://www.yahoo.com dapat juga tanpa www. Nama domain dari

tiap-tiap situs di seluruh dunia tidak ada yang sama sehingga tidak ada satupun

10 http://www.lintasberita.com/go/790174 diakses 18-11-2010



situs yang akan dijumpai tertukar nama atau tertukar halaman situsnya. Untuk

memperoleh nama dilakukan penyewaan domain, biasanya dalam jangka

tertentu(tahunan).

b. Hosting

Hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam hard disk tempat

menyimpan berbagai data, file-file, gambar dan lain sebagainya yang akan

ditampilkan di situs. Besarnya data yang bisa dimasukkan tergantung dari

besarnya hosting yang disewa/dipunyai, semakin besar hosting semakin besar pula

data yang dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam situs.

c. Scripts/Bahasa Program

Adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam situs

pada saat diakses. Jenis scripts sangat menentukan statis, dinamis atau

interaktifnya sebuah situs. Semakin banyak ragam scripts yang digunakan maka

akan terlihat situs semakin dinamis, dan interaktif serta terlihat bagus. Bagusnya

situs dapat terlihat dengan tanggapan pengunjung serta frekuensi kunjungan.

d. Design Web

Setelah melakukan penyewaan domain dan hosting serta penguasaan scripts,

unsur situs yang paling penting dan utama adalah design. Design web sangat

menentukan kualitas dan keindahan situs. Design sangat berpengaruh kepada

penilaian pengunjung akan bagus tidaknya sebuah web site.

e. Publikasi

Publikasi situs di masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan

pamflet-pamflet, selebaran, baliho dan lain sebagainya tapi cara ini bisa dikatakan

masih kurang efektif dan sangat terbatas. cara yang biasanya dilakukan dan paling



efektif dengan tak terbatas ruang atau waktu adalah publikasi langsung di internet

melalui search engine-search engine (mesin pencari, spt : Yahoo, Google, Search

Indonesia, dsb).

2.5.4 Pemeliharaan Web Site atau Situs

Untuk mendukung kelanjutan dari situs diperlukan pemeliharaan setiap waktu

sesuai yang diinginkan seperti penambahan informasi, berita, artikel, link, gambar

atau lain sebagainya. Pemeliharaan situs dapat dilakukan per periode tertentu

seperti tiap hari, tiap minggu atau tiap bulan sekali secara rutin atau secara

periodik saja tergantung kebutuhan (tidak rutin). Pemeliharaan rutin biasanya

dipakai oleh situs-situs berita, penyedia artikel, organisasi atau lembaga

pemerintah. Sedangkan pemeliharaan periodik biasanya untuk situs-situs pribadi,

penjualan/e-commerce, dan lain sebagainya.

2.6 Tinjauan Mengenai Analisis Kecenderungan Berita

2.6.1 Definisi Analisis

Dalam linguistik, analisa atau analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap

sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam11. Analisis

ana.li.sis [n] (1) penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb)

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya,

11 http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis diakses 19-11-2010



dsb); (2) penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian

itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yg tepat dan

pemahaman arti keseluruhan; (3) penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; (4)

pemecahan persoalan yang dimulai dangan dugaan akan kebenarannya12.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, analisis dapat diartikan sebagai suatu

kegiatan mengkaji, meneliti atau penyelidiki dan menelaah suatu hal atau

peristiwa yang didasarkan pada suatu opini atau hipotesis awal yang dimiliki oleh

peneliti13.

2.6.2 Definisi Kecenderungan

Kecenderungan adalah kecondongan (hati); kesudian; keinginan (kesukaan)

akan14. Soekanto (1993), menyatakan kecenderungan merupakan suatu dorongan

yang muncul dari dalam individu secara inharen menuju suatu arah tertentu untuk

menunjukkan suka atau tidak suka kepada suatu objek15. Berdasarkan kedua

pengertian diatas, kecenderungan adalah kecondongan yang berasal dari suatu

dorongan yang muncul didasarkan pada pengaruh hal yang disajikan atau

diciptakan oleh individu serta kelompok dan faktor-faktor pendorong lainnya.

12 http://www.artikata.com/arti/google translate diakses 18-11-2010
13 http://www.artikata.com/arti-361395 diakses 18-11-2010
14 http://www.artikata.com/arti-361395-kecenderungan.php
15Soekanto. 1993. Kamus Sosiologi. Jakarta : PT. Raja Grafindo



2.6.3 Analisis Kecenderungan Berita

Berdasarkan berbagai pengertian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa analisis kecenderungan berita merupakan suatu kegiatan mengkaji,

menyelidiki, menguraikan suatu peristiwa yang bertujuan untuk mengetahui

kecondongan atau arahan pemberitaan yang diciptakan oleh suatu media. Dalam

hal ini, peneliti berupaya mencari dan mengkaji kecenderungan atau kecondongan

kategori berita yang disajikan oleh metrotvnews.com. berdasarkan data awal

sebagai bahan kajian penuntun bagi peneliti untuk menemukan dan menyajikan

suatu fakta dari hipotesis awal yang dimiliki atau diyakini peneliti.

2.7 Tinjauan Mengenai Indeks Berita

Indeks adalah daftar kata, penunjuk. Daftar ini diurutkan berdasarkan kata kunci

(key). Hasil pengalian yang dibuat oleh software search engine. Disebut juga

catalog. Index ini biasanya digunakan untuk sinonim search engine16. Maka

indeks berita dapat diartikan sebagai daftar kata-kata atau kata kunci yang

merupakan petunjuk yang memudahkan bagi individu yang membutuhkan data

atau informasi yang dibutuhkannya, sehingga lebih efektif dan efisien dalam

pencariannya. Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa indeks berita adalah sekumpulan petunjuk atau kata kunci dalam informasi

baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan lewat bentuk

16 Google Kamus Komputer dan Teknologi Informasi Dikelola oleh Yayasan Total Sarana Edukasi
diakses 12-11-2010



cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang

banyak.

2.8 Kerangka Pikir

Internet dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti sebagai media

informasi, media komunikasi, media belajar, media hiburan, serta sebagai media

bisnis dan perdagangan.17 Satu hal yang paling menarik ialah keanggotaan

internet tidak mengenal batas negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor

faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran. Internet adalah

suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik

yang dihormati segenap anggotanya.18

Dalam penelitian terbaru, internet telah menempati ranking teratas sebagai sumber

nomor satu berita nasional dan internasional di AS. Menurut Pew Research Center

( Pew Research Centre adalah Independent Pollster di amerika yang memiliki

kredibilitas bukan saja karena kemandiriannya namun juga pollingnya yang

akurat ), orang dengan usia 18 sampai 29 berlangganan ke situs berita untuk dosis

harian berita mereka. Pada tahun 2010 saja, 65% dari responden survei

menyatakan bahwa berita mereka didapat dari internet. Sejak tahun 2007,

jumlahnya sudah dua kali lipat luar biasa. Jumlah responden muda yang

berlangganan berita TV turun jauh dari 2007 sampai 2010.

17Teknologi informasi dan komunikasi 2, Juharis Rasul. Penerbit: Quadra, 2008.

18 www.litbang.depkes.go.id diakses 1-2-2010



Ada banyak sekali situs yang menyediakan berita up to date di internet, salah

satunya www.metrotvnews.com. www.metrotvnews.com merupakan situs dari

Metro TV, MetroTV adalah sebuah stasiun televisi swasta Indonesia. Stasiun ini

resmi mengudara sejak 25 November 2000 di Jakarta.  Metro TV dimiliki Media

Group pimpinan Surya Paloh yang juga memiliki harian Media Indonesia dan

Lampung Post. Stasiun TV ini pada awalnya memiliki konsep agak berbeda

dengan yang lain, sebab selain mengudara selama 24 jam setiap hari, stasiun TV

ini hanya memusatkan acaranya pada siaran warta berita saja. Tetapi dalam

perkembangannya, stasiun ini kemudian juga memasukkan unsur hiburan dalam

program-programnya. Metro TV terdiri dari 60% berita dan 40% program hiburan

di hari kerja, dan 60% program hiburan dan 40% berita di akhir pekan. Peneliti

memilih situs Metro TV, karena Metro TV menawarkan Headline Berita dan

program berita yang komprehensif di segala bidang: politik, ekonomi, bisnis dan

investasi, kriminalitas, seni & budaya, dan sejarah dokumentasi secara cepat, cara

yang kredibel dan dapat diandalkan, tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat

tetapi juga sebagai referensi untuk agensi pers internasional .19

Dengan melakukan penganalisisan terhadap indeks berita di

www.metrotvnews.com akan terlihat kecenderungan berita

www.metrotvnews.com. Peneliti menggunakan metode analisis data untuk

mengetahui kecenderungan berita dari www.metrotvnews.com. Dengan demikian

peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai kecenderungan berita di

www.metrotvnews.com.

19 www.metrotvnews.com diakses 6-2-2010
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Indeks Berita www.metrotvnews.com

Kategori Berita www.metrotvnews.com
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2. Politik dan Keamanan
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