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ABSTRAK 

KEBERIMBANGAN BERITA DALAM MEDIA SIBER 

(ANALISIS ISI BERITA PILKADA LAMPUNG PERIODE DESEMBER 2015 

DI SAIBUMI.COM) 

 

 

Oleh 

Rika Ni‟matussholikhah 

 

Pesatnya perkembangan internet di Indonesia, memicu pertumbuhan media-media 

siber baik skala nasional maupun lokal di Indonesia. Layaknya media lain, media 

siber juga merupakan perusahaan pers yang menjalankan praktik jurnalistik. Namun, 

praktik jurnalistik di media siber menjadi berbeda karena media siber menjadikan 

kecepatan sebagai prioritas utamanya. Hal ini kemudian menyebabkan praktik 

jurnalisme di media siber bersinggungan dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang 

selama ini menjadi pedoman para praktisi media. Penelitian ini berusaha mengungkap 

bagaimana keberimbangan diterapkan dalam berita di media siber. Dengan 

mengambil sampel 21 berita konflik Pilkada Lampung selama Desember 2015, 

peneliti memilih Saibumi.com sebagai media yang diteliti. Adapun penelitian ini 

menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan menggunakan uji validitas 

expert. Sementara, uji reliabilitas dilakukan dengan formula uji reliabilitas antar-

koder dari Ole R Holsty. 

Berdasarkan pengamatan terhadap empat kelompok berita sesuai topik yang diangkat, 

diketahui terdapat tiga kelompok berita dengan tingkat keberimbangan tinggi dan satu 

kelompok berita dengan tingkat keberimbangan rendah. Di sisi lain, dari tujuh 

kategori keberimbangan yang ditetapkan, ada lima kategori yang diterapkan dengan 

baik. Sementara, dua kategori lainnya seringkali tidak muncul di dalam kelompok-

kelompok berita di Saibumi.com. Sehingga berdasarkan temuan tersebut, 

disimpulkan bahwa sebagian besar berita-berita di Saibumi.com sudah berimbang, 

namun masih terdapat beberapa berita yang belum cukup berimbang.  

Kata Kunci: Keberimbangan, Media Siber, Analisis Isi. 
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ABSTRACT 

THE NEWS BALANCE IN CYBER MEDIA 

(CONTENT ANALYSIS OF CONFLICT LOCAL LEADERS ELECTIONS NEWS 

DURING PERIOD OF DECEMBER 2015 IN SAIBUMI.COM) 

 

 

By 

Rika Ni’matussholikhah 

 

The fast growth of internet in Indonesia, has led the growth of cyber media whether 

in national scale or local scale. Like other media, cyber media are also press  

companies which practice journalism. But, journalism practices in cyber media 

becomes different because cyber media uses speed as main priority. It then causes 

journalism practices in cyber media tangent to the journalistic rules which have been 

guidelines for media practitioners. This research aimed to reveal how the balance 

applied in cyber media. By collecting 60 samples of local leader elections news in 

Lampung during December 2015, researcher chose Saibumi.com as the observed 

media. This research used quantitative content analysis method with expert validity 

test. Whilst, reliability test was done with reliability test formula by Ole R Holsty. 

According to the research of four news groups based on the topic, it is known that 

there are three groups with high balance level and one group with low balance level. 

Furthermore, from seven categories of balance, there are five categories are well 

practiced. On the other hand, other two categories did not appeared in Saibumi.com 

news. So based on that result, it is concluded that the most of Saibumi.com news have 

been balance, but there are still some news that have not balance yet.  

Keywords: Balance, Cyber Media, Content Analysis. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Internet sebagai bentuk perkembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), 

tumbuh pesat di Indonesia. Laporan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) 2014, menunjukkan peningkatan penetrasi pengguna internet di 

Indonesia sebesar 34.9% pada tahun 2014, dibanding tahun sebelumnya 28.6%. Jika 

penetrasi pengguna internet mencapai 34.9%, itu artinya dari total 252.4 juta penduduk 

Indonesia, 88.1 juta di antaranya telah mengakses internet. Dalam survei ini, ada empat 

kegiatan utama yang dilakukan masyarakat ketika mengakses internet. Salah satu di 

antaranya adalah mencari berita terbaru yang mencapai angka 60% dari total seluruh 

jumlah penetrasi pengguna internet Indonesia (APJII, 2014: 30).  

Mencari berita melalui internet terjadi dalam sebuah platform yang disebut media siber 

(beberapa juga ada yang menyebut media online, portal berita, situs berita dan koran 

online). Menilik dari sejarahnya di Indonesia, media siber hadir sebagai angin segar bagi 

insan pers di tengah pergolakan sosial politik era pemerintahan Orde Baru. Awak Tempo 
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yang „menganggur‟ setelah majalah mereka diberedel pada 1994 oleh rezim Orde Baru, 

kemudian mendirikan Tempointeraktif.com (sekarang www.tempo.com). Alasan serupa 

juga dikemukakan Budiono, salah seorang pendiri Detik.com. Momen perubahan sosial 

politik di tahun 1998, menggerakkan Budiono untuk membuat sebuah media baru yang 

tidak mudah diberedel dan mampu memberikan informasi secepat mungkin tanpa harus 

menunggu dicetak besok pagi (AJI Indonesia, 2012: 17).  

Di era saat ini ketika internet semakin banyak digunakan, adalah keniscayaan bahwa 

media siber menjadi rujukan banyak orang dalam meng-update informasi. Untuk 

pertama kali, publik dapat membaca berita sekaligus mengakses gambar, pesan audio 

hingga video dalam sebuah bingkai konvergensi media. Bagi masyarakat dengan 

mobilitas tinggi, berita yang dimuat media siber juga menjadi alternatif menghemat 

waktu. Pasalnya, media siber mengenalkan langgam baru dalam gaya penulisan 

jurnalistik yaitu ringkas to the point. Formula ini dipercaya menjadi kunci keberhasilan 

Detik.com sebagai pelopor media siber di Indonesia. Di tengah penetrasi internet yang 

masih sangat rendah dan berbiaya mahal, Detik.com berhasil mendapat tempat di hati 

pembaca dengan mengenalkan langgam running news, yakni sebuah penyajian berita 

serial yang meniru cara breaking news stasiun berita CNN atau yang biasa juga 

diterapkan pada kantor-kantor berita asing seperti AP, AFP, atau Reuters (AJI Indonesia, 

2012: 18).  

Berbeda dengan jurnalis televisi yang harus menunggu periode tertentu agar dapat 

menyiarkan berita, di media siber jurnalis dapat cepat mem-posting berita setelah 

mereka selesai menulisnya. Pembaca juga tidak perlu menunggu keesokan hari jika 

http://www.tempo.com/
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ingin mengetahui informasi terbaru seperti yang terjadi pada media cetak. Dalam media 

siber, pembaca dapat langsung membaca berita bahkan sesaat setelah peristiwa yang 

diberitakan terjadi. Atas fenomena ini, media siber dinilai menawarkan banyak 

keunggulan.  

Selanjutnya dari segi ekonomi, prospek bisnis di media siber juga cukup menjanjikan. 

Media siber menawarkan traffic sebagai modal untuk menarik para pengiklan. Dalam 

bahasa sederhana, traffic diartikan sebagai aktivitas yang terjadi pada sebuah situs yang 

dihasilkan dari kunjungan dan aktivitas seseorang di laman situs tersebut. Semakin 

banyak sebuah situs dikunjungi, dan semakin banyak aktivitas yang dilakukan di 

dalamnya, maka traffic situs tersebutakan semakin tinggi.Traffic diibaratkan seperti 

penonton di stasiun televisi, pendengar di stasiun radio dan tiras di media cetak. 

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana traffic berhubungan dengan 

praktik jurnalisme di media siber. Layaknya penonton televisi yang memilih channel 

karena menyukai program-programnya, begitu pula yang terjadi pada media siber. 

Traffic diperoleh karena daya pikat sebuah situs terhadap pembacanya. Daya pikat ini 

dapat berupa kredibilitas. Oleh karena kredibiltas informasi yang disampaikan, pembaca 

memilih untuk berkunjung ke sebuah media siber.  

Pada titik inilah, ruang redaksi bertemu dengan kepentingan bisnis media sebagai sebuah 

industri. Di ruang redaksi, traffic diraih sebagai hasil kerja dari para jurnalis berupa 

berita. Pengunjung yang meng-klik sebuah situs, akan menghasilkan pageview. Ini tentu 
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akan meningkatkan traffic sehingga menjadi pertimbangan bagi pengiklan untuk 

memasang iklan di media siber.  

Sehubungan dengan pola bisnis media di internet, umumnya media-media siber di 

Indonesia menerapkan gaya penulisan berita yang khas (seperti yang diperkenalkan 

Detik.com pertama kali). Langgam berita yang dipraktikkan ialah prinsip update, berita 

dibuat sepotong-sepotong atau dipecah-pecah tidak dalam satu kesatuan. Atas dasar ini, 

berita di media siber disebut sebagai jurnalisme empat paragraf karena dalam satu berita 

isinya hanya empat paragraf (AJI Indonesia, 2012: 32). Dari perspektif bisnis, teknik 

penulisan yang update dan sepotong-sepotong ini tentu menguntungkan. Cara seperti ini 

akan meningkatkan traffic pada media siber. Pembaca tidak cukup hanya membaca satu 

berita. Untuk mengetahui perkembangan isu yang terjadi, pembaca harus mengikuti 

berita-berita selanjutnya. Pada akhirnya, mekanisme seperti ini menyebabkan seseorang 

meng-klik sebuah situs lebih dari sekali.   

Fenomena tersebut kemudian menimbulkan ketegangan antara bisnis  media siber 

dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Teknik penulisan berita yang dipraktikkan media siber 

ada kalanya membuat unsur-unsur utama berita menjadi luput dari perhatian. 

Berdasarkan laporan Dewan Pers sepanjang tahun 2011, ada 64 pengaduan yang 

diterima Dewan Pers terkait pelanggaran kode etik jurnalistik di media siber. Hal ini 

seperti terinci pada tabel berikut.  
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Tabel.1 Kategori Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di Media Siber sepanjang Tahun 2011. 

No. Jenis Pelanggaran Jumlah 

1. Tidak berimbang 30 

2. Tidak akurat 8 

3. Prasangka SARA 8 

4. Tidak menyembunyikan identitas korban kejahatan asusila 7 

5. Tidak menguji informasi/konfirmasi 6 

6. Mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi 4 

7. Tidak jelas narasumbernya 1 

Total 64 

Sumber: Laporan Dewan Pers dalam AJI Indonesia, 2012: 44. 

 

Berdasarkan tabel di atas, keberimbangan adalah etika jurnalistik yang paling banyak 

dilanggar media siber sepanjang tahun 2011. Tidak seperti dalam surat kabar, 

keberimbangandi media siber hadir dalam wujud yang berbeda.  

Pada media online, prinsip keberimbangan tidak muncul dalam satu berita, tapi dalam 

prinsip update, sepotong-sepotong, atau dipecah-pecah. Jadi, berita perimbangan 

biasanya tidak muncul pada berita pertama, tapi pada berita kedua, ketiga, dan 

selanjutnya. Persoalannya adalah seringkali pada berita-berita yang bersifat tendensius 

yang berpotensi merugikan pihak tertentu opini publik sudah terbentuk sementara pihak 

yang merasa disudutkan merasa tidak mendapat kesempatan mengklarifikasi isi berita. 

Ketika berita klarifikasi tayang pada kesempatan berikutnya, pihak yang merasa 

disudutkan menilai klarifikasi mereka terlambat. Atas masalah ini, media online sering 

dituding memuat berita yang tidak berimbang (AJI Indonesia, 2012: 43). 

 

Berbicara mengenai keberimbangan, maka tidak bisa dilepaskan dari Kode Etik 

Jurnalistik  (KEJ) yang menjadi pedoman jurnalis Indonesia dalam menjalankan 

profesinya. Seperti yang tertuang pada pasal I dan III berikut ini, keberimbanganadalah 

unsur wajib yang harus dipenuhi sebuah berita.  
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Kode Etik Jurnalistik  

Pasal I 

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, 

dan tidak beritikad buruk. 

Pasal III 

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak 

mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga 

tak bersalah. 

(Kode Etik Jurnalistik dalam Barus, 2010: 253). 

Dalam kedua pasal di atas, yang dimaksud berimbangialah semua pihak mendapatkan 

kesempatan setara dalam sebuah pemberitaan. Keberimbangan adalah memberikan 

ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Dalam 

kasus sengketa dan perbedaan pendapat, masing-masing pihak harus diberikan ruang 

atau waktu pemberitaan secara berimbang (Barus, 2010: 254, 256-257). 

Keberimbanganjuga menjadi sangat penting, manakala berita yang diangkat memiliki 

pengaruh besar bagi masyarakat, Seperti isu politik, yang selalu menarik untuk 

diberitakan. Dalam buku Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita, Barus (2010) 

mengungkapkan berita politik menjadi menu pokok isi media karena memiliki pengaruh 

cukup luas dan mendalam bagi kehidupan rakyat sehari-hari. Selain itu, menjelang, saat 

dan pasca pemilihan umum, intensitas berita politik mengalami peningkatan (Barus, 

2010: 41). 

 

Fenomena ini seperti yang terjadi di Provinsi Lampung pada penghujung tahun 2015. 

Desember 2015 merupakan momentum pelaksanaan Pilkada serentak se-Indonesia 

gelombang pertama. Tanpa terkecuali, Provinsi Lampung menjadi peserta dalam pesta 
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demokrasi tersebut dengan melaksanakan pilkada di dua kota dan enam kabupaten. Dua 

kota dan enam kabupaten tersebut antara lain Bandar Lampung, Metro, Pesisir Barat, 

Lampung Selatan, Way Kanan, Lampung Timur, Pesawarandan Lampung Tengah.  

 

Selama Desember 2015, Pilkada menjadi isu hangat yang banyak diberitakan oleh media 

di Lampung. Khususnya di media siber, Pilkada Lampung menjadi isu politik utama 

yang terus-menerus di-update setiap hari. Saibumi.com adalah salah satu media siber 

yang terus meng-update perkembangan Pilkada Lampung. Berdasarkan data yang telah 

dihimpun website pemeringkat internet, Alexa.com, Saibumi.com merupakan media 

siber teramai di Lampung pada saat pilkada berlangsung. Berikut tabel data peringkat 

lima besar media siber yang berbasis di Lampung.  

 

Tabel.2 Peringkat Lima Besar Media Siber yang Berbasis di Lampung  

No. Nama Media Siber Peringkat se-Indonesia 

1. Saibumi.com 2.064 

2. Lampost.co 2.189 

3. Duajurai.com 5.149 

4. Jejamo.com 9.830 

5. Radarlampung.co.id 13.279 

Sumber: http://www.alexa.com/siteinfo,diakses 20 Oktober 2015 

 

Dibandingkan media siber lainnya yang berbasis di Lampung, Saibumi.com menduduki 

posisi pertama sebagai website paling ramai dikunjungi pada saat Pilkada Lampung 

2015. Atas dasar ini, peneliti memilih Saibumi.com sebagai media yang diteliti. Adapun 

sampel dalam penelitian ini adalah berita konflik Pilkada Lampung yang terbit selama 

Desember 2015 dengan jumlah total 21 berita. Periode Desember 2015 sengaja dipilih 

karena bertepatan dengan waktu pemilihan dan pengumuman hasil suara pilkada.  

http://www.alexa.com/siteinfo/
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 

bagaimana keberimbanganberita di media siber pada berita konflik Pilkada Lampung 

periode Desember 2015 di Saibumi.com. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengungkap bagaimana prinsip 

keberimbanganditampilkan dalam berita konflik Pilkada Lampung periode Desember 

2015 di Saibumi.com. 

1.4  Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

1.4.1 Secara Teoritis 

 

Penemuan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan studi Ilmu Komunikasi di 

bidang jurnalistik, khususnya komunikasi media baru di bidang jurnalisme online. 

1.4.2 Secara Praktis 

 

1.4.21  Bagi Mahasiswa 

 

Penemuankeberimbanganpemberitaan media siber pada situs Saibumi.com, 

diharapkan menambah pemahaman mahasiswa terhadap dinamika persuratkabaran 

online yang sedang tumbuh subur saat ini. 
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1.4.2.2  Bagi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung 

 

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menimbulkan keingintahuan lebih dalam 

sehingga merangsang penelitian-penelitian selanjutnya terkait bidang jurnalisme 

online. 

 

1.4.2.2   Bagi Masyarakat 

 

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan agar 

masyarakat lebih selektif dan kritis dalam mengonsumsi konten media, khususnya 

media siber.  

 

1.4.2.3 Bagi Pemilik Media Siber 

 

Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemilik media dalam mengelola 

kegiatan jurnalistiknya agar lebih baik dalam menerapkan kaidah jurnalistik 

khususnya prinsip keberimbangan.   
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam rangka memudahkan penelitian, digunakan penelitian terdahulu sebagai acuan 

dan referensi. Penelitian terdahulu juga penting agar menjadi tolak ukur dan 

menghindari kesamaan penelitian maupun meminimalisir terjadinya kesalahan yang 

sama. Peneliti telah menganalisis dua penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam 

penelitian ini. Berikut tabel tinjauan penelitian terdahulu. 

 
Tabel 3. Tinjauan Penelitian Terdahulu. 

 

Kredibilitas Pemberitaan Pada Portal Berita Online Vivanews.com. 

 

Nama Peneliti Rachmat Widodo, (2012: Universitas Diponegoro 

Semarang). 

Metode Penelitian Analisis Isi 

Hasil Penelitian 

 

 

 

Berdasarkan empat kategori konsep Flanagin dan Metzer, 

yakni Accuracy, Believability, Bias dan Completeness, 

dapat disimpulkan bahwa Vivanews.com sudah 

melakukan pemberitaan secara kredibel. 
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Tabel 3. (Lanjutan) 

Kontribusi terhadap 

penelitian selanjutnya. 

Melalui temuanpenelitian ini, dapat diketahui bahwa 

portal berita nasional dalam hal ini Vivanews.com sudah 

kredibel dalam melakukan pemberitaan. Sehingga 

menunjukkan kinerja media siber yang sudah baik dan 

dapat dipercaya.  

Perbedaan Penelitian Penelitian ini mengulas berita di media siber pada sisi 

kredibiltas. Sementara penelitian yang peneliti lakukan 

adalah melihat keberimbangan berita di media siber.  

 

Pemilu 2014 dan Konglomerasi Media Nasional (Analisis terhadap Kecenderungan 

Pemberitaan 4 Grup Media Nasional di Indonesia). 

 

Nama Peneliti Tim Peneliti Masyarakat Peduli Media, (2014: Dewan 

Pers). 

Metode Penelitian Analisis Isi (Kuantitatif) dan Focus Group Discussion 

(Kualitatif) 

Hasil Penelitian 1. Analisis isi terhadap konten berita di tiga stasiun 

televisi, yaitu Trans TV, Metro TV, dan TV One 

menemukan adanya perbedaan yang signifikan 

antara media yang pemiliknya berafiliasi kepada 

Parpol/Capres/Cawapres dan yang tidak 

berafiliasi. 

2. Dari segi penggunaan waktu di ruang publik, TV 

One terbukti secara signifikan memberikan porsi 

yang paling besar kepada Abu Rizal Bakrie. 

3. Pada kasus iklan politik terdapat kecenderungan 

yang sama. 

4. Hasil analisis isi pemberitaan di media cetak, 

yaitu Koran Rakyat Merdeka menunjukkan 

kemiripan dengan televisi. Dari 94 item berita 

Pemilu 2014 di Media Indonesia ditemukan 

kecenderungan memberitakan secara positif Partai 

Nasdem, sebaliknya bersikap kritis terhadap 

kinerja KPU. Sementara Rakyat Merdeka 

memberi porsi dominan atas Dahlan Iskan selaku 

pemilik Jawa Pos Group.  

5. Melalui Forum Group Discussion (FGD), 

ditemukan data belum adanya kesamaan persepsi 

terhadap konsep dan sikap terkait independensi 

media dan jurnalis terutama ketika menghadapi 

penugasan membuat berita yang berpotensi 

partisan. 

6. Pandangan para jurnalis terhadap konsep dan 

prinsip independensi cukup beragam, bahkan ada 

yang tidak dapat membedakan antara 

independensi, netralitas dan imparsialitas. 
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Tabel.3 (Lanjutan) 

 7. Dalam posisi selaku jurnalis untuk bersikap 

independen, peneliti menemukan perbedaan sikap di 

antara peserta FGD. Mayoritas menyatakan bahwa 

mereka dan medianya harus independen, tetapi 

peserta yang menyadari mahfum bahwa ketika 

media tempat dia bekerja dimiliki capres/cawapres 

maka dengan sendirinya media tersebut partisan. 

8. Saat jurnalis mengemukakan pengalamannya dalam 

melakukan liputan pemilu, muncul data-data empirik 

seperti berikut: 

a. Ketika melakukan peliputan di lapangan ada 

kebebasan untuk menentukan topik, angle 

berita, dan aspek lain dalam kegiatan jurnalistik, 

tetapi mereka tidak dapat memastikan berita 

akan dimuat atau tidak, disiarkan atau tidak. 

b. Pengalaman jurnalis meliput kegiatan pemilik 

medianya yang menjadi pengurus partai dan 

sedang tersandung kasus dugaan korupsi 

menunjukkan, bahwa secara sadar mereka tetap 

melakukan peliputan, tapi memilih angle yang 

dapat menguntungkan pemilik media tersebut.  

c. Diakui ada instruksi dari pusat untuk melakukan 

peliputan terhadap kegiatan capres/cawapres 

pemilik media. 

d. Diakuai ada strategi lain redaksi untuk tetap 

memberitakan aktivitas politisi, parpol, caleg, 

capres/cawapres yang dikelola medianya. 

Kontribusi untuk penelitian 

selanjutya 

Temuan penelitian ini membantu penelitian selanjutnya 

dalam melihat sikap media yang pemiliknya aktif di dunia 

politik atau berafiliasi dengan pihak-pihak tertentu. Temuan 

penelitian ini juga membantu penelitian selanjutnya untuk 

melihat fakta bahwa dependensi media semakin terlihat saat 

momen menjelang Pemilu. 

Perbedaan Penelitian Penelitian ini menguji tingkat independensi media yang 

pemiliknya terjun di dunia politik atau memiliki afiliasi 

dengan pihak-pihak tertentu. Sementara penelitian yang 

peneliti lakukan hanya mengamati keberimbangan berita, 

yaitu cakupan yang lebih sempit dibandingkan independensi 

media. Objek penelitiannya juga hanya berupa Pilkada 

Lampung 2015. Selain itu, peneliti tidak mempersoalkan 

siapa pemilik media siber yang berada di balik pemberitaan.  

Sumber: RachmatWidodo. 2012. Kredibilitas Pemberitaan pada Portal Berita 

Online vivanews.com. 

Tim Peneliti Masyarakat Peduli Media. 2014. Pemilu 2014 dan Konglomerasi Media 

(Analisis terhadap Kecenderungan Pemberitaan 4 Grup Media Nasional di Indonesia) 
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2.2 Internet sebagai Second Media Age 

Meminjam istilah Holmes (2012) tentang second media age dalam bukunya Teori 

Komunikasi Media, Teknologi dan Masyarakat, kita dapat memahami kemunculan 

internet telah melahirkan era baru dalam perkembangan teknologi komunikasi. Surat 

kabar, radio dan televisi yang lebih dulu lahir, harus bersaing ketat dengan internet agar 

mampu  mempertahankan eksistensinya. Gagasan  tentang second media age sendiri, 

sebenarnya mulai hadir pada tahun 1990-an mengenai bangkitnya budaya internet dan 

matinya „media‟. Kemunculan gagasan itu ditandai dengan penerbitan buku The Second 

Media Age karya Mark Poster pada tahun 1995 (Holmes, 2012: 14). 

Trevor Barr dalam Holmes (2012) mengklaim bahwa perkembangan internet yang 

sangat pesat telah memenuhi syarat sebagai pergeseran paradigma. Barr menegaskan: 

Kekuatan yang melekat pada internet adalah anarkinya jika dibandingkan dengan mode 

mapan berupa kepemilikan dan kontrol atas media tradisional; tidak ada kesetaraan 

langsung dengan ‘gatekeeper’ atas isi dan bentuk yang pada beberapa dekade terakhir 

mencirikan media utama;cetak dan broadcast. Setiap orang yang memiliki akses ke Net 

dapat menjadi penulis sendiri, mengekspresikan perasaan identitas mereka sendiri ke 

pengguna Net lainnya yang tersebar di seluruh dunia (Barr dalam David Holmes, 2012: 

16). 

 

Menyikapi kemunculan internet sebagai media baru, Holmes mengajukan karakteristik  

perbedaan historis antara second media age dan  first media age. Perbedaan tersebut 

seperti dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 4. Perbedaan Second Media Age dan First Media Age 

First Media Age Second Media Age 

Tersentral (sedikit berbicara pada banyak) Tersebar (banyak berbicara pada banyak) 

Komunikasi satu arah Komunikasi dua arah 

Cenderung pada kontrol negara Menghindari kontrol negara 

Instrumen bagi rezim stratifikasi dan 

ketidaksetaraan 

Demokrasi: memfasilitasi 

kewarganegaraan universal 

Peserta terfragmentasi dan dipandang 

sebagai suatu massa 

Peserta dipandang tetap bisa 

mempertahankan individualitas mereka 

Memengaruhi kesadaran Memengaruhi pengalaman individu 

tentang ruang dan waktu 

Sumber: (Holmes, 2012: 21). 

 

Euforia kehadiran internet sendiri, bukan hanya dirayakan sebagai munculnya teknologi 

yang lebih canggih dalam perkembangan komunikasi. Lebih dari pada itu, internet 

menjadi angin segar bagi mereka yang selama ini mendambakan kebebasan. Sepanjang 

ruang yang dihasilkan secara elektronik dari internet bisa memindahkan habitat 

institusional, itu berarti mendobrak hierarki atas ras, gender dan etnis (Poster dalam 

Holmes, 2012: 23). 

Pada awalnya, internet dimulai sebagai alat komunikasi nonkomersial sebagai medium 

pertukaran data di antara golongan profesional. Tetapi, perkembangan selanjutnya 

adalah internet sebagai penyedia barang dan berbagai jasa serta sebagai alternatif bagi 

alat komunikasi pribadi dan antarpribadi (Castells dalam McQuail, 2011: 44). Diakui 

atau tidak, kemunculan internet telah menimbulkan kekhawatirkan akan menggantikan 

posisi media tradisional. Pendapat ini tentunya tidak berlebihan melihat fakta 

peningkatan penetrasi pengguna internet yang terjadi secara terus menerus.  
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Di sisi lain, tesis tentang second media age yang mengklaim banyak hal tentang 

kekuatan internet dapat mengalahkan media tradisional berusaha dibantah oleh Holmes. 

Menurutnya, internet merupakan kelanjutan dari media tradisional dalam bentuknya 

yang lebih canggih. Jika internet memang mengalahkan media lama,  seharusnya ia 

membuat sebuah terobosan baru bukannya konvergensi (penyatuan) seperti yang ada 

saat ini. Kedua, dalam ranah ekonomi, faktanya internet dan media tradisional bersifat 

saling menguatkan. Bila mengkaji dari perspektif ekonomi, kita akan melihat bagaimana 

internet maupun televisi, media network maupun media broadcast, saling 

„membutuhkan‟ satu sama lain. Dengan demikian, signifikansi dari internet bukannya 

dia adalah medium yang lebih kuat daripada saluran lain, tetapi bahwa dia menyediakan 

platform yang sub-media mangandung broadcast sekaligus interactivity (Holmes, 2012: 

26). 

2.3 Media Siber dan Perkembangannya di Indonesia 

Mengacu pada Pedoman Pemberitaan Media Siber yang ditetapkan Dewan Pers, maka 

yang dimaksud dengan media siber ialah sebagai berikut. 

Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan 

melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers 

dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers (Pedoman Pemberitaan 

Media Siber. Dewan Pers, 2012: 1).  

Selanjutnya, berbicara mengenai media siber di Indonesia, maka tidak dapat dilepaskan 

dari perkembangan internet di negara ini. Menurut AJI Indonesia (2012), perkembangan 

internet di Indonesia terbagi ke dalam empat fase, yaitu fase pertama pada tahun 1990-
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an, fase kedua pada tahun 1998, fase ketiga padatahun 2000-2003 dan fase keempat 

setelah tahun 2003. 

2.3.1 Fase Pertama (Tahun 1990-an) 

Perkembangan internet di Indonesia bermula pada tahun 1990-an di mana ada sejumlah 

orang yang memiliki hobi menggeluti jaringan komputer. Mereka adalah Rahmat M. 

Samik-Ibrahim, Suryono Adisoemarta, Muhammad Ihsan, Robby Soebiakto, Putu Surya, 

Firman Siregar, Adi Indrayanto dan Onno W. Purbo. Delapan orang ini, kerap disebut 

dalam sejarah perkembangan awal internet di Indonesia. Selanjutnya pada 17 Agustus 

1994, untuk pertama kali Republika online (www.republika.co.id)  dirilis setelah Harian 

Republika terbit satu tahun sebelumnya. Berikutnya, pada 1996 Tempo turut mendirikan 

www.tempointeraktif.com (sekarang www.tempo.com) setelah majalah mereka 

diberedel oleh rezim Orde Baru pada 1994. Dua tahun kemudian, Bisnis Indonesia juga 

turut meluncurkan situsnya pada 2 September 1996 (AJI Indonesia, 2012: 15).  

Lahirnya media siber di Indonesia tidak hanya berpusat di ibukota. Harian Waspada 

yang berpusat di Sumatera Utara ikut meluncurkan situs dengan nama 

www.waspada.co.id pada 11 Juli 1997. Satu bulan kemudian, koran nasional Kompas 

juga merilis versi online dari Harian Kompas dengan nama www.kompas.com pada 22 

Agustus 1997. Kurang lebih itulah empat generasi pertama media siber di Indonesia. 

Tidak seperti sekarang, awalnya konten media siber hanya memindahkan berita dari 

versi cetak ke situs online. Hal ini dilakukan oleh seluruh media siber,kecuali 

tempointeraktif yang saat itu tidak lagi memiliki edisi cetak (AJI Indonesia, 2012: 16). 

 

http://www.republika.co.id/
http://www.tempo.com/
http://www.waspada.co.id/
http://www.kompas.com/
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2.3.2 Fase Kedua (Tahun 1998) 

Cara kerja media siber yang cenderung monoton berubah sejak lahirnya www.detik.com. 

Www.detik.comdirilis pertama kali pada 9 Juli 1998 yang dipelopori oleh empat 

sekawan yakni Budiono Darsono, Yayan Sopyan, Abdul Rahman dan Didi Nugrahadi. 

Berbeda dengan media siber sebelumnya, Detik lahir tanpa ada media cetak yang 

menjadi induknya. Meskipun portal berita ini diberi nama Detik, ia tidak memiliki kaitan 

sama sekali dengan Tabloid Detik dan Detak, terkecuali kenyataan bahwa Budiono dan 

Yayan sebagai pelopor sempat menjadi editor di Tabloid Detik (AJI Indonesia, 2012: 

17).  

Menganggur selama beberapa tahun setelah bekerja di Tabloid Detik, Budiono 

berinisiatif merintis media baru yang tidak mudah diberedel. Selain tahan dari 

pembredelan, Budiono juga menginginkan sebuah media yang mampu memberikan 

informasi dengan cepat tanpa harus menunggu dicetak keesokan hari. Awalnya ia 

sempat menawarkan ide tersebut pada Harian Kompas, sayangnya tawaran itu tidak 

bersambut. Akhirnya dengan modal Rp 40 juta, Budiono bersama ketiga rekannya secara 

resmi meluncurkan www.detik.com sebagai portal berita online (AJI Indonesia, 2012: 

18). 

Tanpa dukungan  koran versi cetak, www.detik.com mengenalkan langgam berita baru: 

ringkas to the point. Namun seiring berjalannya waktu masalah pun muncul. Demi 

mengejar kecepatan, www.detik.com kerap memuat berita tanpa unsur 5W + 1H yang 

lengkap sebagaimana pedoman baku jurnalistik. www.detik.com dioperasikan dengan 

model running news meniru cara breaking news berita CNN atau kantor-kantor berita 

http://www.detik.com/
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asing seperti AP, AFP atau Reuters. Di tengah penetrasi internet yang masih sangat 

rendah dengan biaya operasional yang mahal, cara penyajian berita ala www.detik.com 

ternyata mendapat tempat di hati para pembaca (AJI Indonesia, 2012: 18).  

2.3.3 Fase Ketiga (Tahun 2000-2003) 

Akhir 1990-an adalah saat di mana internet berkembang pesat di dunia. Indonesia pun 

tidak lepas dari pengaruh fenomena ini. Berbagai situs lokal bermunculan, tidak 

terkecuali portal-portal berita. Tercatat beberapa media siber yang lahir di era ini antara 

lain; www.astaga.com, www.satunet.com, www.lippostar.com, www.kopitime.comdan 

www.berpolitik.com.Secara umum, mereka yang terjun ke bisnis ini adalah pemodal 

berkantong tebal. Astaga dan Satunet misalnya, didukung oleh investor asing, sedangkan 

Lippostar adalah portal berita bentukan Grup Lippo, salah satu perusahaan papan atas di 

Indonesia (AJI Indonesia, 2012: 18).  

Sayangnya, perkembangan internet yang pesat ini tidak bertahan lama di Indonesia. 

Semangat bisnis media-media siber baru yang memperoleh suntikan dana besar dari para 

investor, nyatanya tidak diimbangi dengan pertumbuhan bisnis yang baik. Memasuki 

tahun 2002, satu demi satu media-media siber ini berguguran karena tak mampu 

menyokong besarnya biaya operasional. Dari sekian banyak media siber yang karam, 

www.detik.com adalah salah satu yang tetap bertahan meski harus mem-PHK beberapa 

karyawannya. Selain www.detik.com, www.kompas.com, www.republika.co.id dan 

www.tempointeraktif.comjuga masuk jajaran media yang tidak gulung tikar (AJI 

Indonesia, 2012: 19.  

 

http://www.tempointeraktif.com/
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2.3.4 Fase Keempat (setelah Tahun 2003) 

Krisis yang berlangsung sepanjang tahun 2002 hingga 2003 tidak menyurutkan 

semangat juang para pemilik modal. Kebangkitan itu ditandai dengan lahirnya 

www.kapanlagi.com pada awal 2003. Berdirinya situs ini tidak lepas dari ide Steve 

Christian bersama seorang rekannya setelah menyelesaikan kuliah di Australia. Ia 

mengonsep situs hiburan yang setelah tujuh tahun berkembang, kini dikenal sebagai 

situs hiburan terpopuler di Indonesia. Menjelang tahun 2004, krisis yang menerjang 

bisnis internet akhirnya berlalu. Grup PT Media Nusantara Citra (MNC) yang memiliki 

tiga stasiun televisi yakni RCTI, TPI dan Global TV secara resmi meluncurkan situs 

www.okezone.com pada 1 Maret 2007 (AJI Indonesia, 2012: 20).  

Kelahiran Okezone menjadi penyemarak masa kebangkitan para pelaku bisnis media 

siber di Indonesia. Tidak lama setelah Okezone, Grup Bakrie merasa tertarik bergabung 

di kancah bisnis media siber dengan meluncurkan www.vivanews.com pada Desember 

2008. Selepas 2003, pertumbuhan media-media siber memang cukup pesat. Menghadapi 

persaingan yang semakin ketat, media siber tanah air tampil dengan lebih atraktif. Media 

siber mulai membuka ruang interaksi antar pembaca di situs meraka. Pembaca tidak 

hanya dapat menikmati sebuah berita, melainkan dapat terlibat langsung memberikan 

komentar pada berita tersebut. Forum-forum sebagai ruang diskusi pembaca pun 

dibentuk. www.detik.com mengenalkan forumnya dengan nama Detikblog sedangkan 

www.kompas.com hadir dengan forum bernama Kompasiana (AJI Indonesia, 2012: 21-

22). 

 

http://www.kapanlagi.com/
http://www.okezone.com/
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2.4 Alexa.com sebagai Parameter Peringkat Situs Internet 
 

Berdiri pada tahun 1996, Alexa adalah perusahaan yang menyediakan data komersial 

berupa traffic web. Awalnya, Alexa berdiri sebagai perusahaan independen sebelum 

akhirnya diakusisi Amazon pada tahun 1999. Dengan menciptakan toolbar yang mampu 

menghasilkan laporan traffic web, Alexa menjadi pelopor global di dunia analitik web. 

Cara kerja toolbar ini adalah dengan mengumpulkan data berupa kebiasaan berselancar 

pengguna internet, lalu mengirimkannya ke pusat data Alexa. Kemudian data tersebut 

akan disimpan dan dianalisa hingga menjadi laporan traffic web yang diberikan Alexa 

pada pelanggannya.  

Peringkat lalu lintas global yang dianalisis Alexa adalah ukuran dari sebuah situs web 

yang relatif terhadap situs lainnya selama tiga bulan. Peringkat ini dihitung 

menggunakan metodologi yang menggabungkan perkiraan rata-rata unique visitor harian 

sebuah situs dan perkiraan jumlah tampilan laman selama tiga bulan. Selain 

menyediakan data traffic, Alexa juga membuat peringkat situs web secara global. Lebih 

spesifik, Alexa menyediakan peringkat situs di sebuah negara yang relatif terhadap situs 

lainnya di negara tersebut selama satu bulan (About Us, www.alexa.com, diakses 26 

September 2016 pukul 20:54).  

 

2.5 Berita Politik sebagai Salah Satu Isu Utama Media Massa 

Berita politik adalah berita yang menyangkut kegiatan politik atau peristiwa di sekitar 

masalah-masalah ketatanegaraan dan segala hal yang berhubungan dengan urusan 

pemerintahan dan negara  (Barus, 2010: 41). Pengertian politik dalam hal ini harus 

dimaknai sebagai upaya manusia untuk menata kehidupan rakyat, pemerintahan, dan 

http://www.alexa.com/
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negara demi mencapai suatu tujuan dan cita-cita bersama yang luhur, yaitu perbaikan 

hidup atau nasib bangsanya. Berita politik mencakup isu yang luas berupa kehidupan 

berbangsa dan bernegara yang memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan rakyat.  

Lebih lanjut Barus  menjelaskan, berita politik menjadi menu pokok isi media karena 

memiliki pengaruh cukup luas dan mendalam bagi kehidupan rakyat sehari-hari. 

Biasanya, intensitas berita politik akan mengalami peningkatan menjelang, saat dan 

pasca pemilihan umum, sidang-sidang DPR/MPR, pembentukan kabinet, krisis lembaga 

legislatif, pemilihan kepala daerah, kongres partai dan momen-momen politik lainnya.  

Akibat yang ditimbulkan dari berita politik umumnya selalu menyentuh kehidupan 

pribadi, di mana terdapat hubungan emosional antara seseorang dengan keputusan-

keputusan politik. Kebutuhan akan rasa adil senantiasa menyentuh hati setiap orang 

yang bersangkutan. Apalagi dalam negara demokrasi, berita politik menjadi instrumen 

penting bagi mereka yang ingin melihat perkembangan dan masa depan bangsanya. 

Selain itu, tema politik yang memiliki hubungan erat dengan berbagai bidang seperti 

ekonomi, sosial-budaya, pertahanan, keamanan dan hukum, menempatkan berita politik 

di posisi yang penting dalam surat kabar. 

Selain menjadi isu yang penting, berita politik umumnya juga rentan terhadap 

pelanggaran. Hal ini mengingat dalam politik terdapat banyak pihak yang memiliki 

berbagai kepentingan. Mengutip hasil penelitian yang dilakukan Dewan Pers pada tahun 

2010,berikut ini akan terlihat bagaimana kinerja surat kabar dalam meliput isu politik 

khususnya pada momen Pilkada.  
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Penelitian berjudul Analisis Isi Pemberitaan Surat Kabar atas Pemilihan Kepala 

Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung, Surabaya, Medan dan Semarang ini, 

menghasilkan temuan berupa mayoritas berita Pilkada telah melalui tahapan check and 

recheck. Adapun proporsi berita yang paling banyak tidak melakukan check and recheck 

ada di Kabupaten Semarang yakni sebesar 14,6% berita. Begitu pula dengan prinsip 

keberimbangan, di Kabupaten Semarang ada 19,5% berita Pilkada yang tidak memenuhi 

prinsip keberimbangan. Data selengkapnya dapat dilihat di tabel berikut. 

Tabel 5. Hasil Penelitian Dewan Pers terhadap Pemberitaan Surat Kabar atas Pilkada  

Kualitas Berita Bandung Semarang Surabaya Medan Total 

Check and Recheck  

Ada 30,0% 14,6% 0,0% 0,9% 8,9% 

Tidak ada 3,8% 14,6% 0,0% 0,9% 2,9% 

Tidak jelas 66,3% 70,7% 100,0% 98,2% 88,8% 

Keberimbangan  

Ada 13,8% 7,3% 0,0% 0,4% 3,9% 

Tidak ada 6,3% 19,5% 0,0% 0,9% 3,9% 

Tidak jelas 80,0% 73,2% 100,0% 98,7% 92,2% 

Pencampuran Fakta 

dan Opini 

 

Ada 1,3% 2,4% 0,0% 0,9% 1,0% 

Tidak ada 98,8% 97,6% 100,0% 99,1% 99,0% 

Tidak jelas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Sumber: Laporan Dewan Pers Periode 2010-2013 dalam http://dewanpers.or.id diakses 14 

Februari 2016 pukul 20.43 WIB). 

 

2.6  Etika Jurnalistik dalam Media Siber 

Sebagai media baru, karakteristik yang dimiliki internet tentu berbeda dengan media 

sebelumnya. Begitu pula dengan persoalan kode etik jurnalistik. Media siber 

membutuhkan pedoman tersendiri guna mengatur praktik jurnalisme di internet. Untuk 

itu setelah melewati sejumlah rangkaian diskusi,pada awal Februari 2012 Dewan Pers 

http://dewanpers.or.id/assets/media/file/laporan/122987_laporan%20Dewan%20Pers%202010-2013_final%201%20april.pdf
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bersama sejumlah komunitas pers merilis Pedoman Pemberitaan Media Siber (AJI 

Indonesia, 2012: 54).  

Dewan Pers kemudian menetapkan pedoman ini pada 26 Maret 2012 di Jakarta sebagai 

Peraturan Dewan Pers Nomor1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan 

Media Siber. Isi Pedoman Pemberitaan Media Siber antara lain sebagai berikut. 

Pedoman Pemberitaan Media Siber 

 

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers 

adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 

1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber 

di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, 

kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.  

 

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar 

pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, 

dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 

dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, 

pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media 

Siber sebagai berikut:  

 

1. Ruang Lingkup  
 

a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet 

dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-

Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.  

b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat 

dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, 

komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media 

siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.  

 

2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita  
 

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.  

 

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita 

yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.  
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c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:  

 

1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat 

mendesak;  

2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan 

identitasnya, kredibel dan kompeten;  

3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya 

dan atau tidak dapat diwawancarai;  

4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut 

masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu 

secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, 

di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.  

 

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya 

verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada 

berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi. 

 

 

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)  
 

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan 

Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 

tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas. 

 

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi 

keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat 

mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-

in akan diatur lebih lanjut.  

 

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi 

persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:  

 

1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;  

2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait 

dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta 

menganjurkan tindakan kekerasan;  

3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan 

bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, 

cacat jiwa, atau cacat jasmani.  

 

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi 

Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).  

 

e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna 
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yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus 

disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.  

 

f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi 

setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), 

sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah 

pengaduan diterima.  

 

g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) 

tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan 

isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).  

 

h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila 

tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada 

butir (f).  

 

 

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab  

 

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik 

Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.  

 

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, 

dikoreksi atau yang diberi hak jawab.  

 

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu 

pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.  

 

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:  

1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang 

dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di 

bawah otoritas teknisnya;  

2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus 

dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber 

yang dikoreksi itu;  

3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak 

melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber 

pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas 

semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.  

 

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak 

jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 

(Lima ratus juta rupiah).  
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5. Pencabutan Berita  
 

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan 

penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, 

masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan 

khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.  

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal 

yang telah dicabut.  

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan 

kepada publik.  

 

6. Iklan  
 

a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.  

 

 

b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib 

mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, atau kata 

lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.  

 

7. Hak Cipta  
 

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

 

 

8. Pencantuman Pedoman  
 

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di 

medianya secara terang dan jelas.  

 

9. Sengketa  

 

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan 

Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.  

 

Jakarta, 3 Februari 2012 

 

(Sumber: Dewan Pers, 2012 dalam www.dewanpers.org diakses 20 September 2016 pukul 

17.12 WIB) 

 

http://www.dewanpers.org/
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2.7 Keberimbangan sebagai Salah Satu Prinsip Dasar Jurnalisme Online 

Isu tentang keberimbangan berita, nampaknya terlihat cukup sederhana dalam  tubuh 

sebuah berita. Padahal, faktanya keberimbanganmenjadi rumit bukan hanya bagaimana 

menghindari bias agar pemberitaan bisa bebas nilai. Keberimbangan dihargai umumnya 

karena banyak peristiwa yang melibatkan konflik dan terbuka bagi penafsiran dan 

evaluasi alternatif (hal ini terutama benar pada berita politik, tetapi demikian juga pada 

olahraga) (McQuail, 2011: 97). 

Selama konflik antara Palestina dan Israel sepanjang Januari hingga Oktober 1998, Wu, 

dkk dalam McQuail (2011) melakukan penelitian untuk melihat keberimbangan 

pemberitaan yang dilakukan Surat Kabar Philadelphia Inquirer. Dari hasil penelitian 

terhadap 280 berita, dibuktikan bahwa Philadelphia Inquirer cukup berimbang dalam 

menyajikan berita konflik dua negara tersebut. Pelaporan yang dilakukan juga objektif 

dengan arah peliputan yang diukur hampir sama bagi kedua pihak. Berikut ringkasan 

hasil penelitian yang dilakukan Wu, dkk (2002). 

Tabel 6. Keberimbangan Pemberitaan Surat Kabar Philadelphia Inquirerselama Meliput Konflik 

Israel-Palestina sepanjang Januari-Oktober 1998. 

Kesatuan Positif Netral Negatif Campuran Total 

Israel 17% 39% 39% 5% 100% 

Palestina 14% 44% 39% 4% 100% 

Timur Tengah 

Lainnya 

21% 41% 35% 3% 100% 

Amerika Serikat 34% 59% 7%  100% 

PBB 18% 82%   100% 

Sumber: McQuail, Denis. 2011. Teori Komunikasi Massa Edisi VI Buku II: 98 

 

Dalam Kode Etik Jurnalistik, keberimbanganadalah situasi di mana semua pihak 

mendapat kesempatan setara dan wartawan meberikan ruang atau waktu pemberitaan 
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kepada masing-masing pihak secara proporsional. Dalam kasus sengketa dan perbedaan 

pendapat, masing-masing pihak harus diberikan ruang atau waktu pemberitaan secara 

berimbang (Barus, 2010: 254, 256-257). 

Sementara itu, dalam media siber prinsip keberimbangan dipraktikkan dengan 

melakukan verifikasi. Pedoman Pemberitaan Media Siber menyebutkan, bahwa pada 

prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain 

memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan 

keberimbangan. Namun, verifikasi dapat ditangguhkan karena beberapa faktor sebagai 

berikut. 

1. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;  

2. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, 

kredibel dan kompeten;  

3. Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau 

tidak dapat diwawancarai;  

4. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih 

memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. 

Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan 

menggunakan huruf miring.  

Apabila media telah memuat berita tanpa verifikasi karena beberapa faktor di atas, 

salanjutnya media wajib meneruskan upaya verifikasi. Setelah verifikasi didapatkan, 

hasil dari verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada 
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berita yang belum terverifikasi  (Pedoman Pemberitaan Media Siber, Dewan Pers, 

2012). 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa media siber menerapkan keberimbangan 

umumnya bukan pada satu berita yang sama. Keberimbangan dipraktikkan dengan cara 

menerbitkan berita secara update yang telah berisi hasil verifikasi lanjutan dari isu yang 

diberitakan. Hal ini tentu  berbeda dengan prinsip keberimbangan seperti pada media 

lainnya. Di dalam media siber, keberimbangan dapat dinilai apabila secara keseluruhan 

dalam satu rantai pemberitaan (berita-berita dengan topik yang sama), unsur-unsur 

keberimbangan diketahui telah atau belum diterapkan oleh media. 

Penerapan keberimbangan dengan cara seperti ini tidak lain disebabkan oleh faktor 

kecepatan yang menjadi prioritas utama media siber. Dibandingkan media lainnya, 

media siber menonjolkan kecepatan sebagai kelebihan mereka. Dengan tempo liputan 

yang jauh lebih singkat, penerapan berita secara update ini dapat memungkinkan jurnalis 

media siber meenerbitkan berita dengan cepat tanpa melupakan kaidah-kaidah 

jurnalistik.  

2.8 Kategorisasi Keberimbangan 

Dalam penelitian ini, keberimbangan merupakan sebuah konsep yang akan diteliti. 

Eriyanto (2011) mengatakan, konsep memiliki tingkat abstraksi yang beragam. Ada 

konsep yang sangat abstrak, sehingga untuk mengukurnya peneliti harus menurunkan 

konsep ini menjadi dimensi, subdimensi dan indikator (Eriyanto, 2011: 180). Berikut 

ilustrasi tingkat abstraksi konsep yang diutarakan Eriyanto. 
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Gambar.1 Ilustrasi Tingkat Abstraksi Konsep 

Sumber: Eriyanto (2011: 181) 

 

Menurut ilustrasi di atas, keberimbangan adalah konsep yang memiliki tingkat abstraksi 

cukup tinggi. Untuk itu, dalam meneliti keberimbangan berita, peneliti perlu menurukan 

konsep keberimbangan menjadi dimensi-dimensi yang lebih konkret. Upaya 

menurunkan konsep ini peneliti lakukan dengan mengacu pada kerangka konseptual 

yang dirumuskan Westerstahl (1983). Kerangka konseptual ini kemudian dirinci lebih 

lanjut oleh McQuail.  

 

Dalam kerangka konseptual tersebut, keberimbangan digambarkan sebagai salah satu 

unsur yang membangun objektivitas berita. Bersama dengan netralitas, keberimbangan 
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Berita 

Keberimbangan 

Berita 

Pemakaian 

Bahasa yang 

Baik dan Benar  

Kesalahan 

Ejaan dalam 

Berita 
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berada di bawah dimensi impartiality yang secara langsung berhubungan dengan 

objektivitas berita. Berikut kerangka konseptual objektivitas menurut Wastersthal yang 

telah disempurnakan oleh McQuail.  

 

 

Gambar.2 Skema Kerangka Objektivitas  

Sumber: (Siahaan, et al., 2001, dalam Fransiska, 2009: 155). 

 

Berdasarkan skema di atas, dapat diketahui bahwa balance atau keberimbangan 

memiliki dua dimensi yang terdiri dari equali proporsional dan even handed evaluation. 

Berikut penjelasan keduanya secara lebih rinci. 
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2.8.1 Equali Proporsional 

Equali Proporsional adalah menyajikan dua atau lebih gagasan, tokoh atau pihak-pihak 

yang berlawanan secara bersamaan dan proporsional (Siahaan, et al., 2001 dalam 

Fransiska, 2009: 156). Berdasarkan dimensi ini, sebuah berita dikatakan berimbang 

apabila telah menyajikan minimal dua gagasan, tokoh maupun pihak-pihak yang 

berlawanan. Selain itu, mereka juga harus dihadirkan secara bersamaan dan proporsional 

dalam berita. Tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, berita tidak dapat dikatakan 

berimbang.  

2.8.2 Even Handed Evaluation 

Even handed evaluation (nilai imbang)adalah menyajikan evaluasi dua sisi (aspek 

negatif dan positif) terhadap fakta maupun pihak-pihak yang menjadi berita secara 

bersamaan dan proporsional (Siahaan, et al., 2001 dalam Fransiska, 2009: 156). 

Berdasarkan dimensi ini, berita dikatakan berimbang apabila telah menyajikan evaluasi 

dari dua sisi (positif dan negatif). Evaluasi tersebut juga harus disajikan secara 

bersamaan dan proporsional. Sehingga, tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, berita 

tidak dapat dikatakan berimbang. 

 

2.9 Landasan Teori 

Penelitian ini menggunakan Teori Kredibilitas Sumber (Source Credibility Theory) yang 

dikemukakan oleh Hovland, Janis dan Kelley dalam buku Communication and 

Persuasion. Asumsi dasar teori ini menyatakan, seseorang dimungkinkan lebih mudah 

dipersuasi jika sumber-sumber persuasinya cukup kredibel. Hovland kemudian 

menggambarkan peranan kredibilitas dalam proses penerimaan pesan dengan 
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mengemukakan bahwa para ahli akan lebih persuasif  dibandingkan dengan bukan ahli. 

Oleh sebab itu, umumnya kita akan lebih percaya dan cenderung menerima dengan baik 

pesan-pesan yang disampaikan oleh orang yang memiliki kredibilitas di bidangnya 

(library.binus.ac.id, diakses 28 Januari 2017 pukul 22.00 WIB).  

Sementara itu, Rakhmat dalam Azwar (2011) mengatakan bahwa seorang komunikator 

menjadi source of credibility disebabkan adanya ethos pada dirinya. Yakni seperti apa 

yang dikatakan Aristoteles terkait good sense, good moral character dan goodwill 

(library.binus.ac.id, diakses 28 Januari 2017 pukul 22.00 WIB). Etos juga dapat 

dipahami sebagai kekuatan yang dimiliki komunikator dari karakter pribadinya, 

sehingga ucapan-ucapannya dapat dipercaya (Changara, 2010: 91).    

 

Adapun kaitannya dengan penelitian ini, menerapkan prinsip keberimbangan dengan 

baik merupakan salah satu upaya media sebagai komunikator untuk menciptakan 

kredibilitas di mata khalayaknya. Kredibilitas menjadi hal yang sangat penting bagi 

media karena khalayak memegang kuasa penuh untuk memilih media mana yang 

mereka inginkan. Dengan memiliki kredibilitas yang tinggi, artinya media berusaha 

menarik perhatian khalayak untuk mau „memilihnya‟ sebagai rujukan informasi. Tidak 

hanya itu, kaitannya dalam mempersuasi, berita itu sendiri diciptakan sebagai sumber 

informasi yang nantinya dapat menjadi pertimbangan pembaca dalam mengambil sebuah 

keputusan. Sehingga, jika media memiliki kredibilitas yang tinggi, maka akan semakin 

mudah bagi pembaca untuk terpersuasi dengan informasi dalam berita yang dimuat 

media tersebut.  
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Sementara itu, menerapkan kode etik dalam hal ini prinsip keberimbangan,juga 

merupakan wujud ethos media dalam menjalankan kinerjanya. Apakah media memiliki 

ethos kerja yang baik atau tidak adalah sesuatu yang dapat dilihat dari bagaimana media 

mentaati kode etik jurnalistik. Dengan demikian, bagaimana media menerapkan kode 

etik jurnalistik akan menggambarkan kredibilitas media itu sendiri.  

 

2.10 Kerangka Pikir 

Data statistik menunjukkan penetrasi pengguna internet Indonesia meningkat setiap 

tahun. Melihat potensi internet yang menjanjikan, media siber tumbuh dan banyak 

berkembang di Indonesia. Dimulai dengan media siber berskala nasional seperti 

Detik.com, Kompas.com, Vivanews.com, Okezone.com, tren mendirikan media siber 

juga menjangkit daerah-daerah. Sebagai hasilnya, media siber lokal banyak yang 

tumbuh dan berkembang.  

Media siber menjadi alternatif dalam mencari informasi dan berita terkini. Kecepatan 

adalah kemampuannya yang hingga saat ini belum tertandingi dibandingkan media 

manapun. Selain itu dibanding media lain, media siber juga menawarkan efektifitas dan 

efisiensi.  

Namun bukan berarti paling sempurna, berita di media siber nyatanya menuai 

permasalahan. Keberimbangan contohnya, menjadi salah satu prinsip yang seringkali 

luput pada berita-berita di media siber. Keberimbanganyang biasanya muncul dalam satu 

berita yang sama, kini harus tampil terpenggal-penggal mengikuti sistem dan gaya 
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penulisan berita di media siber. Hal ini kemudian menjadi masalah karena gaya 

penulisan seperti ini dapat berpotensi menimbulkan salah persepsi bagi pembaca.  

Sementara itu, berita politik juga menjadi salah satu isu utama di media siber. Seperti 

berita tentang Pilkada Lampung 2015 yang banyak muncul pada media siber berbasis di 

Lampung. Dalam penelitian ini, berita politik sengaja dipilih karena memiliki pengaruh 

yang cukup signifikan bagi masyarakat. Berita dengan tema politik juga intensitasnya 

cenderung meningkat saat berlangsung pemilihan umum seperti Pilkada Lampung 2015. 

Sementara itu, Saibumi.com dipilih sebagai media siber yangditeliti karena saat Pilkada 

Lampung 2015 berlangsung, Saibumi.commerupakan media siber paling banyak 

dikunjungi di Lampung berdasarkan data yang dihimpun website pemeringkat internet, 

Alexa.com.  

Melalui penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana keberimbangan ditampilkan 

dalam berita-berita di media siber. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi 

berdasarkan kategori keberimbangan menurut Wasterstahl dan McQuail. Adapun sampel 

penelitian ini, terdiri dari berita konflik Pilkada Lampung  selama Desember 2015 yang 

berjumlah 21 berita. Dengan demikian, bagan kerangka pikir penelitian ini digambarkan 

sebagai berikut.  
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Gambar 3. Bagan Kerangka Pikir 

Sumber: Diadaptasi dari Wasterstahl dan McQuail (dalam Eriyanto, 2011: 194)   

 

 

Penetrasi pengguna internet Indonesia terus meningkat 

 

Mencari berita terkini adalah salah satu kegiatan yang 

paling banyak dilakukan ketika mengakses internet 

Berita Konflik Pilkada Lampung selama Desember 

2015 diSaibumi.com 

Analisis isi kuantitatif 

Kategorisasi keberimbangan menurut Wasterstahl dan 

McQuail 

Keberimbanganpemberitaa

n media siber 

Equali Proporsional 

 

Even Handed Evaluation 

 

Teori Kredibilitas Sumber 



37 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat 

tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu (Kriyatono, 2006: 69). 

Dalam penelitian deskriptif, peneliti telah memiliki konsep dan kerangka konseptual. 

Melalui kerangka konseptual tersebut, peneliti melakukan operasionalisasi konsep yang 

nantinya akan menghasilkan variabel beserta indikatornya. Penelitian deskriptif 

menggambarkan realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antarvariabel. 

3.2 Metode Penelitian 

Almack dalam (Siregar, 2013: 8) mengatakan metode penelitian adalah cara-cara 

menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan dan penjelasan 

kebenaran atau cara yang ilmiah untuk mencapai kebenaran ilmu guna memecahkan 

masalah. Penggunaan metode penelitian yang tepat guna akan menghindari pemecahan 

masalah yang spekulatif, dan meningkatkan objektivitas dalam menggali ilmu. Adapun 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi dengan pendekatan 

kuantitatif.  
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Analisis isi merupakan suatu metode yang digunakan untuk meriset atau menganalisis isi 

komunikasi secara sistematik, objektif dan kuantitatif. Sistematik berarti bahwa segala 

proses analisis harus tersusun melalui proses yang sistematik, mulai dari penentuan isi 

komunikasi yang dianalisis, cara menganalisisnya, maupun kategori yang dipakai untuk 

menganalisis. Objektif berarti bahwa periset harus mengesampingkan faktor-faktor yang 

bersifat subjektif atau bias personal, sehingga hasil analisis benar-benar objektif dan bila 

dilakukan riset oleh orang lain, maka hasilnya relatif sama (Kriyantono, 2006: 60). 

 

Lebih lanjut, dalam bukunya Teknik Praktis Riset Komunikasi, Kriyantono menjelaskan 

bahwa penelitian kuantitatif adalah riset yang bertujuan menggambarkan atau 

menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Dalam penelitian 

kuantitatif, kedalaman data atau analisis tidak terlalu diutamakan. Sebaliknya, riset 

kuantitatif menuntut aspek keluasan data, sehingga hasil riset dianggap merupakan 

representasi dari keseluruhan populasi. 

 

3.3 Definisi Konsep 

Siregar (2013: 9) mendefinisikan konsep sebagai suatu istilah, terdiri dari satu kata atau 

lebih yang menggambarkan suatu generalisasi terhadap gejala yang berlaku umum atau 

abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari 

sejumlah karakter kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Setiap orang 

dapat menyusun konseptualisasi dari konsep „keberimbangan mediasiber‟  dengan cara 

yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, peneliti harus membuat konseptualisasi dari 

„keberimbangan media siber‟  yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut definisi 

konseptual dari penelitian ini. 
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3.3.1 Keberimbangan 

Dalam kode Kode Etik Jurnalistik, berimbang  adalah situasi di mana semua pihak 

mendapat kesempatan setara dalam pemberitaan serta wartawan juga memberikan ruang 

atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional (Kode Etik 

Jurnalistik dalam Barus, 2010: 254, 256-257). 

 

3.3.2 Keberimbangan dalam Media Siber 

Dalam media siber, keberimbangan dipraktikkan dengan memuat berita secara update. 

Dalam sistem pemberitaan seperti ini, media wajib meneruskan upaya verifikasi. Setelah 

verifikasi didapatkan, hasil dari verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran 

(update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi  (Pedoman Pemberitaan 

Media Siber, Dewan Pers, 2012). 

 

3.3.3 Media Siber 

Menurut Dewan Pers, media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan 

wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan 

Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers (Dewan 

Pers, 2012: 1).  

 

3.3.4 Berita Politik 

Berita politik adalah berita yang menyangkut kegiatan politik atau peristiwa di sekitar 

masalah-masalah ketatanegaraan dan segala hal yang berhubungan dengan urusan 

pemerintahan dan negara (Barus, 2010:41). 
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3.4 Definisi Operasional 

Nachmias dan Nachmias (dalam Eriyanto, 2011: 176-177) mengatakan, definisi 

operasional merupakan seperangkat prosedur yang menggambarkan usaha atau aktivitas 

peneliti untuk secara empiris menjawab apa yang digambarkan dalam konsep. Peneliti 

membutuhkan definisi operasional ketika fenomena tidak dapat diamati secara langsung. 

Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti harus mengoperasionalkan konsep 

keberimbangan menjadi dimensi yang lebih konkret. Hal ini perlu dilakukan, mengingat 

keberimbangan tergolong sebagai konsep yang cukup abstrak.  

 

Dalam penelitian ini, keberimbangan dioperasionalkan dengan mengacu pada kerangka 

konseptual Wasterstahl dan McQuail. Menurut kerangka konseptual tersebut, 

keberimbangan dapat diukur menggunakan dua dimensi, antara lain sebagai berikut. 

3.4.1 Equali Proporsional 

Equali Proporsional adalah menyajikan dua atau lebih gagasan, tokoh atau pihak-pihak 

yang berlawanan secara bersamaan dan proporsional (Siahaan, et al., 2001 dalam 

Fransiska, 2009: 156).  

3.4.2 Even Handed Evaluation 

Even handed evaluation (nilai imbang)adalah menyajikan evaluasi dua sisi (aspek 

negatif dan positif) terhadap fakta maupun pihak-pihak yang menjadi berita secara 

bersamaan dan proporsional (Siahaan, et al., 2001 dalam Fransiska, 2009: 156).  
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3.5 Unit Analisis 

Penelitian ini fokus pada keberimbangan menurut definisi dari Kode Etik Jurnalistik. 

Berdasarkan definisi tersebut, peneliti melakukan operasionalisasi konsep dengan 

menurunkan keberimbangan menjadi dua dimensi. Dimensi tersebut didasarkan pada 

kerangka konseptual menurut Wasterstahl dan McQuail. Sehingga, berdasarkan definisi 

konsep dan definisi operasional, berikut unit analisis yang dioperasionalkan dalam 

penelitian ini. 

 

3.5.1 Dimensi Equali Proporsional 

3.5.1.1 Jumlah Pengutipan Narasumber 

Kategori ini digunakan untuk mengukur keberimbangan berita berdasarkan jumlah 

narasumber. Menurut kategori ini, berita disebut berimbang jika minimal mengutip 

dua narasumber dalam satu berita yang sama. Kategori jumlah pengutipan 

narasumber kemudian diturunkan menjadi indikator yang lebih konkret yakni berita 

menampilkan lebih dari satu narasumber. Berikut butir jawaban dalam indikator 

berita menampilkan lebih dari satu narasumber. 

(1) Ya 

Jawaban ini dipilih apabila terdapat lebih dari satu narasumber yang dikutip 

dalam berita.  

(2) Tidak 

Jawaban ini dipilih apabila hanya terdapat satu narasumber yang dikutip dalam 

berita. 
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3.5.1.2 Kompetensi Narasumber 

Kategori ini digunakan untuk mengukur keberimbangan berita berdasarkan 

kredibilitas narasumber yang dikutip. Berita disebut berimbang, apabila narasumber 

pada masing-masing pihak memiliki kompetensi yang sesuai dengan topik atau isu 

yang diberitakan. Mengetahui kompetensi narasumber penting kerena berkaitan 

dengan apakah narasumber benar-benar menguasai dan memahami topik yang 

sedang dibicarakan. Kompetensi narasumber juga berkaitan dengan lingkaran 

konsentris yang berhubungan dengan peristiwa yang sedang diberitakan. Seperti 

Teori Lingakaran Konsentris karya David Protess, narasumber yang berada di 

lingkaran paling dalam atau pertama, merupakan narasumber paling penting. 

Narasumber yang berada di lingkaran pertama adalah narasumber yang 

berhubungan langsung dengan fakta, misalnya korban, pelaku atau saksi mata. 

Kompetensi narasumber kemudian diturunkan menjadi indikator yang konkret 

berupa narasumber dari masing-masing pihak memiliki kompetensi yang sesuai. 

Berikut butir jawaban dalam indikator narasumber dari masing-masing pihak 

memiliki kompetensi yang sesuai. 

(1) Ya 

Jawaban ini dipilih apabila berita mengutip narasumber yang memiliki 

kompetensi sesuai dengan topik pemberitaan. 

(2) Tidak 

Jawaban ini dipilih apabila berita mengutip narasumber yang tidak memiliki 

kompetensi sesuai dengan topik pemberitaan. 
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3.5.1.3 Keragaman Latar Belakang Narasumber 

Kategori ini digunakan untuk mengetahui keberimbangan berita berdasarkan 

keragaman latar belakang narasumber. Berita disebut berimbang apabila mengutip 

narasumber dengan latar belakang yang berbeda. Adapun latar belakang yang 

dimaksud dalam kategori ini adalah komunitas dan kelompok sosial narasumber. 

Misalnya, jika terdapat tiga narasumber yang berasal dari latar belakang organisasi 

yang sama (Sekretaris KPU Bandar Lampung, Ketua KPU Bandar Lampung, dan 

Ketua KPU Provinsi Lampung), maka berita seperti ini disebut tidak berimbang. 

Kategori keragaman narasumber kemudian diturnkan menjadi indikator yang lebih 

konkret yakni berita menampilkan narasumber dari komunitas atau kelompok sosial 

yang berbeda. Berikut butir jawaban dalam indikator ini. 

(1) Ya 

Jawaban ini dipilih apabila narasumber yang dikutip berasal dari komunitas atau 

kelompok sosial yang berbeda.  

(2) Tidak  

Jawaban ini dipilih apabila narasumber yang dikutip berasal dari komunitas atau 

kelompok sosial yang sama. 

 

3.5.1.4 Sisi Pemberitaan yang Ditampilkan 

Kategori ini digunakan untuk melihat keberimbangan berdasarkan pandangan yang 

diwakili. Menurut kategori ini, berita disebut berimbang apabila telah menampilkan 

dua sisi peliputan dalam satu berita yang sama. Artinya, berita tidak hanya 
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mengakomodasi gagasan dari pihak-pihak yang memiliki pandangan sama atau 

saling mendukung, melainkan juga memberi kesempatan pada mereka yang 

berseberangan atau memiliki pandangan lain untuk memberi keterangan. Kategori 

porsi pemberitaan yang diberikan pada masing-masing pihak kemudian diturunkan 

menjadi indikator yang lebih konkret yaitu berita menampilkan gagasan dari 

narasumber yang berbeda pandangan. Berikut butir jawaban dalam indikator berita 

menampilkan gagasan dari narasumber yang berbeda pandangan. 

(1) Ya 

Jawaban ini dipilih apabila berita menampilkangagasan dari narasumber yang 

berbedapandangan. 

(2) Tidak 

Jawaban ini dipilih apabila berita hanya menampilkan gagasan dari narasumber 

yang memiliki pandangan sama atau memperkuat pandangan yang sudah ada.  

 

 

3.5.1.5 Porsi Pemberitaan yang Diberikan pada Masing-masing Pihak 

 

Kategori ini digunakan untuk melihat keberimbangan berita berdasarkan porsinya 

untuk masing-masing pihak. Menurut kategori ini, berita disebut berimbang apabila 

porsi yang diberikan kepada masing-masing pihak (yang memiliki pandangan 

berbeda) sama. Kategori ini kemudian diturunkan menjadi indikator yang lebih 

konkret, yaitu jumlah paragraf untuk masing-masing pihak sama. Paragraf sengaja 

dipilih, karena karakteristik berita di media siber berbeda dengan media cetak yang 

umumnya ditulis dalam gaya penulisan yang panjang. Adapun parameter kesamaan 
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porsi berdasarkan jumlah paragraf yaitu 1:1, 2:2 dan seterusnya. Selain itu, sebuah 

berita dapat dikatakan memiliki porsi sama jika perbedaan jumlah paragraf 

maksimal 1:2. Sementara, parameter perbedaan porsi yaitu 1:3 dan seterusnya. 

Berikut butir jawaban dalam indikator ini. 

(1) Ya 

Jawaban ini dipilih apabila jumlah paragraf untuk masing-masing pihak sama. 

(2) Tidak  

Jawaban ini dipilih apabila jumlah paragraf untuk masing-masing pihak tidak 

sama. 

 

3.5.2 Dimensi Even Handed Evaluation 

3.5.2.1 Evaluasi yang Disajikan dalam Berita 

Kategori ini digunakan untuk mengetahui apakah berita condong pada pihak-pihak 

tertentu berdasarkan evaluasi yang ditampilkan. Terdapat dua jenis evaluasi yang 

dimaksud dalam kategori ini, yaitu positif dan negatif. Evaluasi positif dan negatif 

dapat juga dipahami sebagai bentuk pro dan kontra, ulasan mengenai keunggulan 

dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan, serta hal-hal yang berkaitan dengan 

kebaikan dan keburukan mengenai isu tertentu. Menurut kategori ini, berita disebut 

berimbang apabila menampilkan dua evaluasi (positif-negatif) secara bersamaan 

dalam satu berita yang sama. Kategori evaluasi yang disajikan dalam berita 

kemudian diturunkan menjadi indikator yang lebih konkret yaitu terdapat dua 
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evaluasi (sisi positif dan negatif) yang tampil secara bersamaan dalam satu berita 

yang sama. Berikut butir jawaban dalam indikator ini. 

(1) Ya 

Jawaban ini dipilih apabila terdapat dua evaluasi (positif dan negatif) yang 

ditampilkan secara bersamaan dalam satu berita.  

(2) Tidak  

Jawaban ini dipilih apabila berita hanya menampilkan salah satu evaluasi (positif 

atau negatif).  

 

3.5.2.2 Porsi Evaluasi yang Diberikan pada Masing-masing Pihak 

Kategori ini digunakan untuk mengukur keberimbangan berita berdasarkan porsi 

evaluasi yang disediakan untuk masing-masing pihak. Apakah porsi evaluasi positif 

sama dengan porsi evaluasi negatif adalah hasil yang ingin diketahui dari kategori 

ini. Keberimbangan selanjutnya dapat tercapai apabila berita telah menampilkan dua 

macam evaluasi dengan porsi yang sama. Kategori porsi evaluasi yang diberikan 

pada masing-masing pihak kemudian diturunkan menjadi indikator yang lebih 

konkret yaitu kalimat evaluasi untuk masing-masing pihak berjumlah sama. Adapun 

jumlah kalimat sengaja dipilih karena evaluasi umumnya berupa kutipan dari 

narasumber yang diwawancarai. Untuk itu, peneliti menetapkan kesamaan porsi 

berdasarkan jumlah kalimat yakni 1:1, 2:2 dan seterusnya. Berita juga disebut 

memiliki porsi evaluasi yang sama jika perbedaan jumlah kalimat maksimal 1:2. 

Sementara, porsi evaluasi disebut tidak sama jika terdapat perbedaan porsi yaitu 1:3 
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dan seterusnya. Berikut butir jawaban dalam indikator kalimat evaluasi untuk 

masing-masing pihak berjumlah sama. 

(1) Ya 

Jawaban ini dipilih jika berita menampilkan masing-masing evaluasi dengan 

porsi yang sama.  

(2) Tidak  

Jawaban ini dipilih jika berita menampilkan masing-masing evaluasi dengan 

porsi tidak sama.  

Dengan demikian, berikut tabel unit analisi yang diturunkan menjadi lembar koding 

dalam penelitian ini. 
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Tabel. 7 Unit Analisis Keberimbangan Berita Pilkada Lampung di Saibumi.com sepanjang 

Desember 2015. 

Sumber: Diadaptasi dari Wasterstahl dan McQuail (dalam Eriyanto, 2011: 194). 

 

3.6 Populasi 

Populasi dalam Bahasa Inggris yaitu population yang berarati jumlah penduduk. Dalam 

metode penelitian, kata populasi amat populer dipakai untuk menyebutkan serumpun 

atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi penelitian merupakan 

keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, 

Konsep Dimensi Kategori Indikator Butir (Lembar 

Koding) 

 Equali 

Proporsional 

Jumlah 

pengutipan 

narasumber 

Berita menampilkan lebih 

dari satu narasumber 

(1) Ya 

(2) Tidak 

Kompetensi 

narasumber 

Narasumber dari masing-

masing pihak memiliki 

kompetensi yang sesuai  

(1) Ya 

(2) Tidak 

Keragaman 

latar belakang 

narasumber 

Berita menampilkan 

narasumber dari 

komunitas atau kelompok 

sosial yang berbeda 

(1) Ya 

(2) Tidak  

Sisi 

pemberitaan 

yang 

ditampilkan 

Berita menampilkan 

gagasan dari narasumber 

yang berbeda pandangan 

(1) Ya 

(2) Tidak 

Porsi 

pemberitaan 

yang diberikan 

pada masing-

masing pihak 

Jumlah paragraf untuk 

masing-masing pihak 

sama 

(1) Ya 

(2) Tidak  

Even 

Handed 

Evaluation 

Evaluasi yang 

disajikan 

dalam berita 

Terdapat dua evaluasi 

(sisi positif dan negatif) 

yang tampil secara 

bersamaan dalam satu 

berita yang sama 

(1) Ya 

(2) Tidak 

Porsi evaluasi 

yang diberikan 

pada masing-

masing pihak 

Kalimat evaluasi untuk 

masing-masing pihak 

berjumlah sama 

(1) Ya 

(2) Tidak 

K
eb

er
im

b
a
n

g
a

n
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tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga 

objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian (Bungin dalam Siregar, 2013: 30). 

Dalam penelitian ini yang menjadi  populasi adalah seluruh berita Pilkada Lampung 

periode Desember 2015 di Saibumi.com. Periode Desember 2015 sengaja dipilih karena 

bertepatan dengan waktu pemilihan dan pengumuman hasil suara Pilkada Lampung. 

Berikut 60 berita yang menjadi populasi dalam penelitian ini. 

Tabel.8 Daftar Berita yang Menjadi Populasi Penelitian. 

No. Edisi Judul Berita 

1. Selasa, 01 Desember 2015 Tobroni Minta Struktur PG Menangkan Nomor 3  

2.  Selasa, 01 Desember 2015 Diperkirakan Logistik KPU Bandar Lampung Kelar Hari 

Ini 

3. Rabu, 02 Desember 2015 Tunggu Susu Pilwalkot Bandar Lampung, Distribusi 

Ditunda  

4. Kamis, 03 Desember 

2015 

Ini Pandangan Pelajar Bandar Lampung tentang Pilkada  

5. Jumat, 04 Desember 2015 Undang Calonkada Bandar Lampung, BEM Unila Gelar 

Dialog Publik  

6. Minggu, 06 Desember 

2015 

Korban Pengerusakan Posko Paslon di Seputih Surabaya, 

Lampung Tengah Alami Koma  

7. Minggu, 06 Desember 

2015 

Posko Kemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Lampung Tengah Gunadi-Imam Dirusak  

8. Minggu, 06 Desember 

2015 

Dilaporkan ke Panwaslu Terkait Foto Mesra, Komarunizar 

Siap Dipanggil  

9. Minggu, 06 Desember 

2015 

Gunadi Ibarahim : Proses Pemilihan Bukan dengan 

Kekerasan Tetapi Bertarung Positif  

10. Minggu, 06 Desember 

2015 

Sebanyak 135 Warga Binaan Lapas Rajabasa Akan 

Mencoblos pada 9 Desember 2015  

11. Minggu, 06 Desember 

2015 

Sebanyak 971 Napi Rutan Way Hui Terancam Tidak Dapat 

Gunakan Hak Pilihnya  

12. Minggu, 06 Desember 

2015 

Tobroni Harun : Secepatnya Datang ke TPS, Komarunizar : 

Saya Pilih Waktu di Pagi Hari  

13. Minggu, 06 Desember 

2015 

Herman Yuk akan Melakukan Pencoblosan Lebih Awal  

14. Minggu, 06 Desember 

2015 

KPU Bandar Lampung : Pencoblosan di Rumah Sakit 

Dimulai Pukul 12.00 WIB  

15. Senin, 07 Desember 2015 Ini Laporan Dana Kampanye Tiga Pasangan Calon 

Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung  

16. Senin, 07 Desember 2015 Paslon Nomor Urut 3 Bandar Lampung Gelar Doa Bersama  
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Tabel.8 (Lanjutan) 

17. Senin, 07 Desember 2015 Kalapas Narkotika Rutan Way Hui : Tahun Lalu Saja Bisa, 

Kenapa Sekarang Ribet!  

18. Senin, 07 Desember 2015 KPU Lampung Nyatakan Lembaga Survei yang Tidak 

Terdaftar Ilegal  

19. Senin, 07 Desember 2015 Senator Lampung Akan Turun Awasi Pemilukada Serentak 

di 8 Kabupaten Kota  

20. Senin, 07 Desember 2015 440 Napi Way Hui Terancam Tidak Bisa Beri Hak Suara 

dalam Pilkada  

21. Senin, 07 Desember 2015 Sebanyak 59 Warga Binaan Lapas Wanita akan Gunakan 

Hak Pilihnya di Pilwalkot Bandar Lampung  

22. Senin, 07 Desember 2015 Bawaslu Lampung Telah Terima Laporan Pelemparan 

Botol di Metro  

24. Senin, 07 Desember 2015 Akhirnya, Napi di Rutan Way Hui Dapat Gunakan Hak 

Pilihnya di Pilwalkot Bandar Lampung  

25. Selasa, 08 Desember 2015 Hari Ini Batas Akhir Distribusi Form C6 Pilwalkot Bandar 

Lampung  

26. Selasa, 08 Desember 2015 Panwaslu Bandar Lampung Akan Berikan Rekomendasi 

untuk KPU Terkait Hak Pilih di Lapas  

27. Selasa, 08 Desember 2015 Panwaslu Bandar Lampung Dukung KPU Akomodir Hak 

Warga Binaan Rutan Way Hui  

28. Selasa, 08 Desember 2015 PPS Kedaton Distribusikan Logistik Pemilukada Bandar 

Lampung Siang Ini  

29. Selasa, 08 Desember 2015 Kepala Kesbangpol Lampung Belum Terima Undangan C6  

30. Selasa, 08 Desember 2015 Besok, Rakata Institute Hitung Cepat Pilkada 8 

Kabupaten/Kota se-Lampung  

31. Rabu, 09 Desember 2015 Menang di Quick Count, Zainudin Hasan Ucapkan Syukur 

dan Akan Rangkul Calon Lain  

32. Rabu, 09 Desember 2015 Hasil Survei, Partisipasi Pemilih di Lampung Timur Paling 

Rendah di Provinsi Lampung  

33. Kamis, 10 Desember 

2015 

DPW PAN Lampung: Pilkada 2015, Kemenangan Akal 

Sehat Publik  

34. Kamis, 10 Desember 

2015 

Hari Ini Pleno Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan  

35. Kamis, 10 Desember 

2015 

Hasil Real Count KPU, Herman Yuk Unggul dari Dua 

Calon Lainnya  

36. Minggu, 13 Desember 

2015 

Bawaslu Lampung Minta KPU Fokus Evaluasi Terkait 

Partisipasi Pemilih Rendah  

37. Senin, 14 Desember 2015 KPU Bandar Lampung Gelar Lomba dan Pameran Foto 

Demokrasi di MBK  

38. Senin, 14 Desember 2015 Unggul Hitung Cepat dan Real Count KPU, Dendi 

Ramadhona Ajak Calon Lain Bersama Bangun Pesawaran  

39. Senin, 14 Desember 2015 Dituding Lakukan Money Politic, Agus Istiqlal Akan 

Laporkan Balik  

40. Selasa, 15 Desember 2015 Tim Relawan Faza Akan Laporkan Paslon Nomor Empat ke 

Mapolda Lampung 
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Tabel.8 (Lanjutan) 

41 Selasa, 15 Desember 2015 Selain Infrastruktur, Dendi Ramadhona Akan 

Kembangkan Potensi Wisata Pesawaran  

42. Selasa, 15 Desember 2015 Tim Arya Lukita-Efan Bantah Tudingan Agus Istiqlal  

43. Selasa, 15 Desember 2015 Raden Adipati Surya Akan Kejar Benar Perbaikan Jalan di 

Way Kanan  

44. Rabu, 16 Desember 2015 Dua Saksi Paslon WO di KPU Pesawaran, Pleno Tetap 

Berjalan  

45. Rabu, 16 Desember 2015 Menyusul Saksi Paslon Nomor Satu, Saksi Paslon Nomor 

Tiga WO  

46. Rabu, 16 Desember 2015 Pleno KPU Pesawaran Usai, Dermawan Raih 108.336 

Suara  

47. Rabu, 16 Desember 2015 Sampaikan Keberatan dan Ucapan Selamat, Saksi Nomor 

Urut Satu WO di Pleno KPU Pesawaran  

48. Rabu, 16 Desember 2015 Hanya Dua Saksi Calon yang Tandatangani BAP Pleno 

KPU Bandar Lampung  

49. Rabu, 16 Desember 2015 Hasil Rapat Pleno KPU Bandar Lampung, Herman Yuk 

Peroleh Suara Terbanyak  

50. Rabu, 16 Desember 2015 LO Herman Yuk : Penolakan Pleno KPU Bandar 

Lampung oleh Paslon Broniz Kurang Tepat  

51. Rabu, 16 Desember 2015 Paslon Broniz Tolak Pleno Rekapitulasi Suara KPU 

Bandar Lampung  

52. Rabu, 16 Desember 2015 Pleno KPU Bandar Lampung Dihadiri Seluruh Saksi 

Paslon  

53. Kamis, 17 Desember 

2015 

Sebanyak 38 Laporan Masuk dari Tim Broniz ke 

Panwaslu Bandar Lampung, 27 Ditolak  

54. Kamis, 17 Desember 

2015 

Panwaslu Bandar Lampung Menolak Banyak Laporan 

Pelanggaran Tim Broniz  

55. Senin, 21 Desember 2015 Kecewa dengan Panwaslu, Tim Broniz akan Lapor ke 

DKPP  

56. Senin, 21 Desember 2015 Panwaslu Bandar Lampung Putuskan Seluruh Laporan 

Broniz Tidak Memenuhi Unsur  

57. Senin, 21 Desember 2015 Panwaslu Bandar Lampung Siap Hadapi Gugatan MK  

58. Senin, 21 Desember 2015 Panwaslu Bandar Lampung, Tolak Keseluruhan Laporan 

Gugatan Broniz  

59. Selasa, 22 Desember 2015 Berkas Pelanggaran Kode Etik PPK TbU Belum 

Diserahkan ke DKPP  

60. Rabu, 23 Desember 2015 PAN Akan Kawal Paslon Agus Istiqlal dan Erlina di MK, 

Zulkifli Hasan : Kalau Bandar Lampung Apa yang Mau 

Digugat Lagi  

Sumber: http://www.saibumi.com, diakses 24 Januari 2016 pukul 10.36 WIB. 

 

 

 

 

http://www.saibumi.com/
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3.7 Unit Sampel 

Dalam riset sosial, seorang peneliti tidak harus meneliti seluruh objek yang dijadikan 

pengamatan. Hal ini disebabkan keterbatasan yang dimiliki seorang peneliti, baik dalam 

biaya, waktu maupun tenaga. Kenyataannya, peneliti dapat mempelajari, memprediksi, 

dan menjelaskan sifat-sifat suatu objek atau fenomena hanya dengan mempelajari dan 

mengamati sebagian dari objek atau fenomena tersebut. Sebagian dari keseluruhan objek 

atau fenomena yang akan diteliti inilah disebut sampel (Kriyantono, 2006: 153). 

Tujuanpenelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana keberimbangan diterapkan 

dalam berita di media siber. Oleh sebab itu, dalam menetapkan sampel penelitian, 

peneliti memilih teknik purposive sampling. Eriyanto mengatakan, dalam purposive 

sampling peneliti secara sengaja memilih sampel atau periode tertentu atas dasar 

pertimbangan ilmiah. Pemilihan sampel memang tidak dilakukan secara acak, tetapi 

berdasar pertimbangan (judgment) yang kuat dari peneliti (Eriyanto, 2011: 147). 

Selanjutnya peneliti menetapkan untuk memilih berita-berita yang berhubungan dengan 

konflik Pilkada Lampung selama periode Desember 2015 sebagai sampel penelitian. 

Berita yang mengangkat konflik Pilkada Lampung sengaja dipilih dengan pertimbangan 

bahwa prinsip keberimbangan umumnya sangat sensitif dan berhubungan erat dengan 

berita-berita dengan tema konflik. Pada berita konflik, di dalamnya terdapat pihak-pihak 

yang berlawanan, pro maupun kontra, serta pihak-pihak dengan gagasan yang berbeda. 

Dalam situasi tersebut, keberimbangan adalah prinsip mutlak yang harus dihadirkan 

tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, agar dapat mengukur keberimbangan secara akurat pada 

berita di media siber, peneliti memutuskan untuk memilih berita dengan tema konflik 
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Pilkada Lampung 2015 di Saibumi.com sebagai sampel penelitian. Adapun sampel 

penelitian tersebut berjumlah 21 berita yang terbagi menjadi empat kelompok berita. 

Empat kelompok berita tersebut antara lain; kasus gugatan Broniz terhadap hasil Pilkada 

Bandar Lampung, kasus kerusuhan Pilkada Lampung Tengah, konflik hak suara 

narapidana dan konflik Pilkada Pesisir Barat.  

3.8 Unit Pencatatan 

Unit pencatatan berkaitan dengan bagian apa dari isi yang akan dicatat, dihitung dan 

dianalisis. Unit pencatatan berbeda dengan unit sampel. Unit sampel hanya menentukan 

isi apa yang dianalisis, sementara unit pencatatan berbicara mengenai bagian apa dari isi 

yang akan dicatat, dihitung dan dianalisis (Eriyanto, 2011: 64).  

Dalam penelitian ini, peneliti menggabungkan dua unit pencatatan yaitu Unit sintaksis 

dan unit fisik. Unit sintaksis adalah unit pencatatan yang menggunakan elemen atau 

bagian bahasa dari suatu isi (Eriyanto, 2011: 71). Jika diterapkan dalam penelitan ini, 

maka yang dimaksud unit sintaksis antara lain adalah kata, kalimat dan anak kalimat 

dalam berita Pilkada Lampung periode Desember 2015 di Saibumi.com. 

Sementara itu, unit fisik adalah unit pencatatan yang didasarkan pada ukuran fisik dari 

suatu teks. Ukuran fisik ini sangat beragam tergantung kepada jenis teks. Untuk media 

cetak, ukuran fisik yang dipakai umumnya adalah luas atau panjang berita (Eriyanto, 

2011: 64). Namun, karena memiliki perbedaan karakteristik dengan media cetak (berita 

dalam media siber lebih ringkas dan tidak dibuat berkolom-kolom), maka unit fisik 

dalam penelitian ini adalah jumlah paragraf dan kalimat dalam berita. Dengan demikian, 
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untuk melakukan pencatatan peneliti menghitung jumlah paragraf dan kalimat yang 

disediakan untuk masing-masing pihak yang terlibat dalam berita.  

3.9 Data Penelitian 

 

Menurut Siregar (2013: 16) berdasarkan cara memperolehnya data penelitian terbagi 

menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. 

3.9.1 Data Primer 

Data primer ialah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber 

pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini adalah 

berita Pilkada Lampung periode Desember 2015 di Saibumi.com yang berkaitan dengan 

tema konflik. Adapun cara yang ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh data primer 

ialah dengan mengunduh langsung di website Saibumi.com. Seluruh sampel yang 

berjumlah 21 berita diunduh oleh peneliti dan disimpan dalam bentuk Microsoft Word 

untuk kemudian dicetak dan diamati.  

3.9.2 Data Sekunder 

Data sekunder ialah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan 

pengolahnya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berasal dari beberapa jurnal 

(jurnal Dewan Pers, jurnal AJI dan jurnal penelitian terkait), hasil survei (hasil survei 

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia) dan situs internet (Saibumi.com, Dewan Pers 

dan beberapa situs internet lainnya). 
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3.10 Teknik Pengumpulan Data 

Berikut teknik-teknik yang peneliti gunakan dalam upaya mengumpulkan data 

penelitian. 

3.10.1 Dokumentasi 

Kriyantono (2006: 120) mengatakan, dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data 

yang sering  digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, 

dokumentasi menjadi metode pengumpulan data utama yang digunakan. Selanjutnya, 

peneliti mendokumentasikan data penelitian dengan cara mengunduhnya langsung dari 

website Saibumi.com. Pengunduhan ini dilakukan oleh peneliti pada 24 Januari 2016 

pukul 10.36 WIB. 

3.10.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data selanjutnya yang peneliti gunakan untuk 

memahami fenomena penelitian sekaligus menemukan data pendukung terkait fenomena 

yang sedang diteliti. Studi pustaka dalam penelitian ini ditempuh dengan cara 

mengunjungi perpustakaan dan toko buku untuk menemukan sumber-sumber pustaka 

berupa buku dan jurnal. Sementara beberapa jurnal lainnya, hasil survei dan artikel, 

peneliti dapatkan dari penelusuran di berbagai situs internet.  

 

3.11 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan penelitian yaitu 

deskriptif-kuantitatif. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan teknik statistik deskriptif 

dalam menganalisis data penelitian ini. Teknik ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
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temuan penelitian berupa keberimbangan berita di media siber yang diwakili dengan 

studi pada berita konflik Pilkada Lampung selama Desember 2015 di Saibumi.com. 

Tahap analisis data, dimulai ketika hasil pengkodingan telah direkap dan dikumpulkan. 

Selanjutnya, hasil dari lembar koding tersebut peneliti deskripsikan dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi sederhana di bagian hasil penelitian. Setelah pendeskripsian selesai, 

maka peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan kategori keberimbangan, 

teori, serta berbagai rujukan yang telah peneliti ambil dan tampilkan pada bagian 

tinjauan pustaka.  

Selain itu, peneliti juga menetapkan tiga kriteria keberimbangan yang terdiri dari rendah, 

sedang dan tinggi. Tiga kriteria ini digunakan untuk melihat tingkat keberimbangan pada 

berita-berita di Saibumi.com. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai setiap kriteria, peneliti 

menggunakan dua tahapan penghitungan sebagai berikut. 

Pertama, peneliti menggunakan rumus interval sebagai berikut. 

I = 
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑻𝒆𝒓𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊−𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑻𝒆𝒓𝒆𝒏𝒅𝒂𝒉

𝑲𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊
 

 

Setelah interval diketahui, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah menghitung nilai 

setiap kriteria dengan rumus: 

Nilai Kriteria =  

1. Interval x 1 (Kriteria Rendah) 

2. Interval x 2 (Kriteria Sedang) 

3. Interval x 3 (Kriteria Tinggi) 
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Dengan demikian, diketahui berapa nilai untuk masing-masing kriteria yang terdiri dari 

rendah, sedang dan tinggi. 

3.12 Uji Validitas 

Dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah validitas muka (face validity). 

Uji validitas ini ditempuh dengan cara menguji alat ukur yang digunakan kepada ahli.  

Peneliti meminta bantuan ahli untuk melakukan evaluasi terkait apakah alat ukur telah 

sesuai dan dapat digunakan dalam penelitian. Adapun ahli yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah seorang jurnalis profesional yang telah memiliki karircukup 

panjang di bidang jurnalistik.  

Ahli tersebut adalah Adian Saputra. Seorang jurnalis yang pernah bekerja di Surat Kabar 

Harian Lampung Post selama 10 tahun (2004-2014). Pada periode 2007-2010, ahli 

pernah diamanahkan sebagai Sekretaris Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 

Lampung. Saat ini, ahli juga merupakan dosen aktif di Jurusan Komunikasi Penyiaran 

Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Selain beberapa faktor 

tersebut, ahli sengaja dipilih karena saat ini menjadi pemimpin redakasi sebuah media 

siber yang berbasis di Lampung, yaitu Jejamo.com. Dengan demikian, ahli memiliki 

pemahaman yang sangat baik terkait dinamika pemberitaan di media siber sesuai topik 

dalam penelitian ini.  

Proses uji validitas itu sendiri, dimulai dengan mengajukan serangkaian kategori yang 

termuat dalam unit analisis. Ahli kemudian diminta untuk melakukan evaluasi terkait 

kevalidan setiap kategori di unit analisis tersebut. Berdasarkan uji validitas yang 
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dilakukan, dihasilkan tujuh kategori yang dinyatakan valid dan dapat dipergunakan 

dalam penelitian. Tujuh kategori tersebut merupakan turunan dari dua dimensi 

keberimbangan yakni equali proporsional dan even handed evaluation. Adapun kategori 

yang menjadi bagian dari dimensi equali proporsionalantara lain (1) jumlah pengutipan 

narasumber, (2) kompetensi narasumber, (3) keragaman latar belakang narasumber, (4) 

Sisi pemberitaan yang ditampilkan, dan (5) porsi pemberitaan yang diberikan pada 

masing-masing pihak. Sementara, kategori yang menjadi bagian dari dimensieven 

handed evaluationantara lain (1) evaluasi yang disajikan dalam berita, dan (2) porsi 

evaluasi yang diberikan pada masing-masing pihak. 

3.13  Uji Reliabilitas 

Alat ukur selain harus valid, juga harus mempunyai reliabilitas (keandalan) yang tinggi. 

Analisis isi haruslah dilakukan secara objektif. Artinya, perbedaan penafsiran antara 

penelitidengan coder harus diminimalisir sebisa mungkin. Reliabilitas juga dapat 

dipahami sebagai cara melihat sejauh mana alat ukur yang dipakai akan menghasilkan 

temuan yang sama, berapa kali pun alat ukur tersebut dipakai (Eriyanto, 2011: 281).  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji reliabilitas antar-coder (intercoder 

reliability). Sesuai namanya, uji reliabilitas antar-coder dilakukan terhadap beberapa 

orang. Selain peneliti sendiri yang harus melakukan pengkodingan berita, dalam 

penelitian ini juga terdapat seorang coder yang membantu peneliti dalam mengkoding 

teks berita. Keberadaan coder, tidak lain adalah untuk mengurangi subjektifitas hasil 

pengkodingan peneliti. Adapun coder dalam penelitian adalah Yuli Damar Wati, 

seorang mahasiswi Ilmu Komunikasi.  
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Sebelum melakukan pengkodingan teks berita, terlebih dahulu peneliti melakukan 

brainstorming terhadap coder. Upaya ini dilakukan, agar coder memiliki pemahaman 

yang sama dengan peneliti terkait konsep keberimbangan yang dibahas dalam penelitian 

ini. Dengan demikian, baik peneliti maupun coder dapat sama-sama mengukur 

fenomena penelitian yang ingin diketahui dengan tepat.  

Selanjutnya, peneliti dan coder melakukan pengkodingan terhadap 21 sampel penelitian. 

Dari hasil pengkodingan tersebut, kemudian dilihat berapa besar jumlah persetujuan 

antar-coder ketika menilai isi teks berita. Jumlah persetujuan ini, selanjutnya digunakan 

oleh peneliti untuk menghitung reliabilitas alat ukur penelitian menggunakan formula 

Ole R. Holsti. Adapun reliabilitas dalam formula ini, dihitung dengan cara sebagai 

berikut. 

 

CR=
2M

𝑁1+𝑁2
 

 

Keterangan: 

CR : Coeficient Reliability 

M : Jumlah pernyataan yang disetujui oleh coder (hakim) dan peneliti 

N1, N2 : Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh coder (hakim) dan peneliti 

 

Pada Formula Holsti, angka reliabilitas bergerak dari 0 hingga 1. Angka 0 menunjukkan 

tidak ada satupun persetujuan di antara para coder, sementara angka 1 menunjukkan 

persetujuan sempurna di antara para coder. Adapun angka minimum reliabilitas yang 

ditoleransi dalam formula ini adalah 0.7. Sehingga jika hasil perhitungan menunjukkan 
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angka reliabilitas di atas 0.7, itu artinya alat ukur penelitian benar-benar reliabel dan 

dapat digunakan. Sebaliknya, jika hasil perhitungan menunjukkan angka di bawah 0.7, 

berarti alat ukur tersebut belum reliabel dan tidak layak untuk digunakan (Eriyanto, 

2011: 290). 

Sementara itu berdasarkan uji reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini, diketahui 

terdapat kategori yang memiliki reliabilitas sangat tinggi dan ada pula yang memiliki 

reliabilitas sedang. Namun, seluruh kategori dalam unit analisis memiliki angka 

reliabilitas di atas 0.7. Sehingga jika mengacu pada angka minimum yang ditolerasi 

dalam Formula Holsti, maka seluruh alat ukur penelitian ini telah reliabel dan layak 

untuk digunakan.   
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IV GAMBARAN SAIBUMI.COM 

 

 

 

4.1 Gambaran Umum Saibumi.com 

 

Saibumi.commerupakan portal berita siber Lampungyang bekerja di bawah naungan PT. 

Saibumi Media Utama. Media siber ini fokus kepada penyajian berbagai informasi 

mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia 

baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video. Dengan tagline 

tercepat dan terpercaya, Saibumi.com mengusung misi menjadi rujukan informasi utama 

mengenai Lampung bagi para pengambil kebijakan, pebisnis, kalangan profesional, dan 

khalayak luas. Kecepatan dan akurasi, serta pengabdian kepada kepentingan publik 

merupakan komitmen profesionalitas yang membedakan Saibumi.com dengan portal 

berita lain di Lampung. Media siber ini beralamat di Jalan Dr Setia Budi, Blok Cw 2, No 

5, Perumahan Citra Garden, Negeri Olok Gading, Telukbetung Barat, Bandar Lampung 

(Saibumi.com, diakses 15 November 2016 pukul 14:45 WIB). 

 

http://www.saibumi.com/mediaprofile/#tentang
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4.2 Ideologi Saibumi.com 

Sebagai media yang membidik kalangan menengah ke bawah, Saibumi.com memilih 

untuk konsen pada tiga bidang utama. Tiga bidang tersebut antara lain layanan publik, 

olahraga dan pariwisata yang berada di cakupan lokal provinsi Lampung. Adapun terkait 

prinsip pemberitaan, Saibumi.com adalah media siber yang sama sekali tidak memberi 

ruang pada pemberitaan terkait isu-isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan 

Transgender).  Dengan demikian, segala bentuk pemberitaan terkait LGBT tidak akan 

dimuat oleh Saibumi.com. 

4.3 Sistem Pemberitaan di Saibumi.com 

Dalam menjalankan tugas keredaksiannya, Saibumi.com dikepalai oleh seorang 

pemimpin redaksi yang sekaligus berperan sebagai editor berita. Selanjutnya, di bawah 

pemimpin redaksi terdapat tiga editor lainnya dan beberapa orang jurnalis. Total editor 

di Saibumi.com berjumlah empat orang, sementara jurnalis berjumlah 15 orang.  

Di sisi lain, kecepatan adalah prioritas utama yang selalu dikedepankan oleh 

Saibumi.com. Sehingga, kecepatan dalam meng-upate berita adalah hal pertama yang 

dikejar dalam melakukan pemberitaan. Meski demikian, jika terjadi kesalahan yang 

mengharuskan koreksi terhadap berita yang salah, Saibumi.com akan menerbitkan berita 

lanjutan atau melakukan koreksi pada berita yang sama sebagai bentuk tanggung jawab 

media. Tidak hanya itu, liputan lanjutan terkait suatu isu juga senantiasa dilakukan 

sebagai upaya Saibumi.com dalam menyajikan informasi terkait perkembangan sebuah 

peristiwa.  
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Dalam melakukan liputan dengan bentuk running news, jurnalis Saibumi.com diberikan 

tempo liputan supaya dapat menyelesaikan berita tepat pada waktunya. Adapun toleransi 

sebuah berita harus diterbitkan adalah selama satu jam. Sehingga, apabila berita pertama 

telah diterbitkan, maka jarak antara berita pertama dengan berita kedua adalah maksimal 

satu jam. Selain itu, dalam sehari setiap jurnalis juga diberikan batas minimal menulis 

berita. Setiap jurnalis diberi target harus menulis minimal empat berita dalam sehari. 

4.4 Keberimbangan dalam Saibumi.com 

Seperti media siber pada umumnya, Saibumi.com menerapkan prinsip pemberitaan 

running news atau update. Prinsip pemberitaan ini pada akhirnya turut memengaruhi 

penerapan keberimbangan di dalam berita. Menyikapi hal tersebut, Saibumi.com 

berusaha menampilkan semua pihak dan memberikan ruang kepada mereka yang terlibat 

dalam pemberitaan meskipun tidak dalam satu konten atau satu berita yang sama. Pihak-

pihak yang berbeda pandangan senantiasa ditampilkan dalam format pemberitaan 

running news. Hal ini diakui Saibumi.com, terjadi karena media siber bekerja dengan 

tuntutan kecepatan. Sehingga, proses perimbangan pun dilakukan setahap demi setahap. 

Selanjutnya, guna memberikan petunjuk pada khalayak terkait rangkaian pemberitaan, 

Saibumi.com senantiasa menampilkan tautanberita terkait dalam setiap berita yang 

mereka terbitkan. Hal ini dilakukan agar pembaca memahami bahwa berita tersebut 

merupakan rangkaian pemberitaan dalam topik yang sama. Sehingga, khalayak perlu 

membaca dan memahami berita-berita tersebut secara menyeluruh. 
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4.5 Struktur Perusahaan Saibumi.com 

Sebagai sebuah media sekaligus perusahaan, Saibumi.com memiliki struktur yang 

menunjukkan tingkat dan pembagian kerja di dalamnya. Berikut Struktur Perusahaan 

Saibumi.com. 

Pemimpin Umum / Redaksi 

1. Pemimpin Umum/Perusahaan  : Donny Irawan 

2. Pemimpin Redaksi   : M. Irianto Hatta 

Koordinator Liputan 

Koordinator Liputan   : Lukman Hakim, Aji Saktiyanto 

 

Tim Redaksi 

1. Editor     : Aji Saktiyanto, Lukman Hakim, Agung 

Setiyono 

2. Reporter Bandar Lampung  : Eva Suryani, Saryah M Sitopu, Aden 

Kuswira Wicaksana, Anggun Tya Isworo  

3. Biro Pesawaran   : Bambang T, Reftoni Fardani 

4. Biro Pringsewu   : Anton S Nugroho 

5. Biro Lampung Utara   : Sarnubi 

6. Biro Tanggamus   : Budi Widayat Marsudi 

7. Biro Metro    : Romzi Hermansyah 

8. Biro Lampung Timur   : Nurman Agung 
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9. Biro Tulang Bawang   : Setya Budi Pramono 

10. Biro Way Kanan   : Sandi Indra 

Tim Web-Dev 

1. Web Developer   : Sugono Galih Aprianto  

2. Web Designer    : Imam Sayuti 

Tim Admin Dan Marketing 

Admin / Marketing   :Tina Vie, Agung Setiyono, Yadi 

 

Tim Desain Grafis 

Desainer Grafis / Layouter  : Agung Setiyono 

 

PT Saibumi Media Utama 

1. Komisaris    : Gery Irawan 

2. Direktur Utama   : Donny Irawan 

 

4.6 Tampilan Logo dan Wesbsite Saibumi.com 

Sebagai perusahaan media, Saibumi.com memiliki logo yang menjadi identitas 

perusahaannya. Identitas tersebut, dirancang dan disesuaikan dengan cita-cita 

Saibumi.com sebagai media siber yang berbasis di Provinsi Lampung. Adapun tampilan 

logo Saibumi.com, secara keseluruhan didominasi oleh warna merah. Warna ini sengaja 

dipilih sebagai sebuah simbol keberanian. Sementara itu, simbol huruf S dibuat dengan 

desain dua lapis (layer)yang menggambarkan banyaknya aliran wayatau sungai di 

Provinsi Lampung. Selain tulisan Saibumi.com, dalam logo tersebut juga terdapat 
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kalimat yang berbunyi Portal Berita Lampung Tercepat & Terpercaya. Kalimat ini 

merupakan tagline Saibumi.com sebagai portal berita di Lampung yang mengedepankan 

kecepatan dan kepercayaan terhadap konten-konten yang mereka terbitkan. Berikut 

tampilan logo dan website Saibumi.com. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Logo Saibumi.com  

(Sumber: saibumi.com, diakses 15 November 2016 pukul 15.24 WIB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 5. Tampilan Website Saibumi.com 

(Sumber: saibumi.com, diakses 15 November 2016 pukul 15.24 WIB) 
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VI.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1  Simpulan 

Berdasarkan pengamatan terhadap 21 sampel berita konflik Pilkada Lampung selama 

Desember 2015 di Saibumi.com, dapat disimpulkan bahwa berita-berita di 

Saibumi.com menerapkan keberimbangan dengan cara yang berbeda. Keberimbangan 

tidak ditampilkan dalam ruang dan waktu yang sama, melainkan secara bertahap 

dalam berita-berita pemutakhiran. Adapun rincian simpulan yang didapatkan dari 

penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

1. Berita-berita di Saibumi.com sebagian besar telah cukup berimbang, namun 

masih terdapat beberapa berita yang belum berimbang.  

2. Pengamatan terhadap empat kelompok berita sesuai topik yang diangkat 

menunjukkan, terdapat tiga kelompok berita yang memiliki tingkat 

keberimbangan tinggi. Tiga kelompok berita tersebut antara lain Kasus 

Gugatan Broniz Terhadap Hasil Pilkada Bandar Lampung (8 berita), Konflik 

Hak Suara Narapidan (7 berita) dan Konflik Pilkada Pesisir Barat (3 berita) 

3. Sementara, satu kelompok berita dengan tingkat keberimbangan rendah yaitu 

terkait Kasus Kerusuhan Pilkada Lampung Tengah (3 berita).  
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4. Pengamatan terhadap kelompok-kelompok berita menunjukkan, terdapat 

kategori keberimbangan yang sering dimunculkan dan sering tidak 

dimunculkan pada berita-berita di Saibumi.com. Kategori keberimbangan 

yang sering dimunculkan antara lain jumlah pengutipan narasumber, 

kompetensi narasumber, keragaman latar belakang narasumber, sisi peliputan 

yang ditampilkan dan evaluasi yang disajikan dalam berita. Adapun kategori 

keberimbangan yang sering tidak dimunculkan antara lain porsi pemberitaan 

yang diberikan untuk masing-masing pihak dan porsi evaluasi yang diberikan 

untuk masing-masing pihak. 

 

6.2 Saran 

Temuan penelitian ini menunjukkan, bahwa berita-berita di Saibumi.com telah cukup 

berimbang, meski belum konsisten dalam penerapan keberimbangan tersebut. Oleh 

sebab itu, berdasarkan temuan penelitian ini berikut saran yang dapat peneliti ajukan. 

1. Berita-berita di Saibumi.com harus lebih konsisten dalam menerapkan 

keberimbangan, mengingat bahwa Saibumi.com merupakan salah satu media 

siber dengan traffic tertinggi di Lampung.   

2. Khalayak harus lebih cerdas dan berhati-hati dalam mencerna informasi dari 

media siber. Khususnya pada berita-berita di Saibumi.com, khalayak harus 

mengikuti perkembangan sebuah topik secara menyeluruh agar mendapatkan 

informasi yang utuh. 

3. Sebagai upaya kontrol terhadap pelanggaran kaidah jurnalistik, khalayak 

dapat membuat laporan yang ditujukan kepada Dewan Pers selaku lembaga 
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yang berwenang jika menemukan pelanggaran dalam berita-berita di media 

siber, khususnya Saibumi.com. 

4. Dewan Pers perlu merinci waktu penerbitan berita pemutakhiran dalam 

Pedoman Pemberitaan Media Siber. 

5. Upaya literasi media perlu digalakkan, agar khalayak dapat lebih cerdas dalam 

mengonsumsi berita di media siber. 
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