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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sumber informasi yang berasal dari Public Relations (PR) menjadi salah 

satu sumber terpercaya yang dapat digunakan jurnalis sebagai bahan 

tulisan. Penelitian berjudul “Predicting Indonesian Journalist’ Use of 

Public Relations-Generated News Material” oleh Simon T. Sinaga dari 

Universitas Indonesia (Sinaga, 2005: 40) menemukan bahwa jurnalis 

menggunakan informasi PR sebagai referensi karena persepsi sebagai 

sumber yang kredibel. Hasil penelitian juga menemukan bahwa faktor 

news value dan faktor hubungan informal menjadi pertimbangan utama 

penggunaan materi PR. (Len-Ríos, 2009 : 56–65) 

Penggunaan informasi ini juga diperngaruhi oleh kode etik profesi 

PR dan jurnalis yang mengikat dan memberikan arah keduanya dalam 

bekerja. Standar perilaku jurnalis juga diatur dan dikontrol dalam Kode 

Etik Jurnalistik (KEJ) yang dirumuskan oleh Dewan Pers. Dalam pasal 1 

Kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa jurnalis harus bersikap 

independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak 

beritikad buruk. Selain juga jurnalis juga wajib menguji informasi, 
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memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini 

yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah1. 

Sementara dalam Pasal 3 kode etik PR, menjelaskan bahwa 

perilaku PR dengan media massa harus dijalankan dengan tidak 

melibatkan diri dalam tindak manipulasi integritas sarana maupun jalur 

komunikasi massa dan tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar 

atau menyesatkan. Karena PR mempunyai kecenderungan untuk 

memanfaatkan media massa dengan segala cara untuk memperoleh 

peliputan sehingga output pemberitaan media massa bermuatan positif. 

(http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/AKTIVITAS%20PUBLIC%20RE

LATIONS%20%20DALAM%20RANGKA%20MEMBINA%20HUBUN

GAN%20BAIK%20DENGAN%20MEDIA%20MASSA_1.pdf.).  

Dalam menjalankan fungsinya, PR berusaha menjalin hubungan 

yang efektif dengan jurnalis, termasuk editor dan editor in chief 

(http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/08/31/11474388/Public.Rel

ations.Menjanjikan.Penghasilan.Tinggi) PR bahkan melakukan praktek 

money politic untuk mengupayakan pemberitaan yang positif. 

(http://vickydyaz.blog.com/wartawan-dan-pr-di-indonesia/).  

Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan PR masih mengadopsi 

cara-cara yang tidak sesuai untuk menjadi dekat dengan jurnalis. Padahal 

jika diteruskan hal ini akan membuat jurnalis tidak dapat menjalankan 

1 Aturan ini diatur adalam pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik 
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fungsi pekerjaannya untuk mencari kebenaran dan menjaga indepedensi 

dan jarak dari objek liputan (narasumber). 

Secara singkat, PR berharap agar informasi yang diberikan 

digunakan secara maksimal oleh jurnalis, sementara di sisi lain tidak 

banyak jurnalis cetak yang tertarik menggunakan informasi PR sebagai 

bahan tulisan jurnalis. Berdasar penelitian pendahuluan yang dilakukan 

peneliti untuk mengetahui perilaku penggunaan informasi dalam siaran 

pers ditemukan bahwa informasi dari PR yang digunakan sebagai bahan 

informasi bervariasi dari 2%-100%. Tulisan dengan persentase 30%-100% 

informasi dari PR hanya dipublikasi kecil yaitu sebesar 140 mmk hingga 

510 mmk sementara informasi dari siaran pers yang diambil di bawah 30% 

dapat dipublikasi hingga 2.360 mmk. Hal ini menunjukkan tulisan yang 

besar publikasinya tidak banyak menggunakan informasi dari siaran pers.   

Penelitian lain di Amerika juga menyebutkan bahwa penggunaan 

informasi dari PR yang berlebihan terhadap klaim bahaya lingkungan telah 

memicu gerakan dan aksi lingkungan. Sehingga jurnalis merasa perlu 

untuk bersikap kritis dalam melihat informasi yang diberikan oleh PR 

sebelum digunakan sebagai bahan tulisan2.  

Jurnalis cetak lebih senang mengembangkan angle sendiri berdasar 

berbagai informasi yang berhasil dikumpulkan. Hal ini salah satunya 

2 Pada tahun 1995, Pusat Media dan Demokrasi di Amerika menyatakan bahwa praktisi PR 
menjual lingkungan dan menjauhkan fokus kesehatan masyarakat pada ekonomi kelas bawah. PR 
merepresentasikan ketertarikan perusahaan untuk memicu gerakan dan aksi lingkungan, dengan 
mengklaim bahaya lingkungan secara berlebihan di media. Dalam beberapa kasus, jurnalis 
menjadi korban penipuan secara tidak sadar karena tidak melakukan penilaian dan inisiatif 
terhadap berita. 
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disebabkan oleh kewajiban jurnalis untuk mencari kebenaran dan menjaga 

independensi dari objek liputannya dalam mencari kebenaran. (Kovack 

dan Rosenstiel, 2001 : 12) Hal ini kemudian mempengaruhi persepsi 

jurnalis tentang apa yang menjadi kebutuhannya. Akhirnya, jurnalis 

beranggapan bahwa praktisi PR dengan latar belakang jurnalis lebih ahli 

dan lebih mampu memenuhi harapan jurnalis dibanding praktisi PR yang 

tanpa latar belakang. (Sinaga, 2008 : 291-293) 

Variasi penggunaan informasi dari siaran pers oleh jurnalis 

menunjukkan bahwa lebih dari satu faktor yang mempengaruhi 

pertimbangan jurnalis. Di sisi lain, meskipun sering berinteraksi dengan 

jurnalis, tidak banyak PR yang mampu mendalami pekerjaan jurnalis. Hal 

ini mengakibatkan tidak banyak PR yang mendapat masukan langsung 

dari jurnalis.  

Tidak jarang kedua profesi yang berhubungan erat ini justru sering 

terlibat dalam suasana “permusuhan”. Pers sering menuduh PR sebagai 

pihak yang tidak mengerti tugas jurnalistik profesional tetapi justru sering 

menghambat akses pers kepada sumber informasi. Sedangkan PR juga 

berfikir bahwa jurnalis tidak memahami posisi PR dan tidak mau 

memanfaatkan PR untuk mendapat informasi. (Tamin, 2011: 114) 

Konflik kepentingan yang tersembunyi selalu membuat hubungan 

jurnalis-PR menjadi berlawanan. PR yang memajukan alasan atau 

organisasi tertentu, berada dalam perbedaan yang sebenarnya dengan 
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kemauan jurnalis untuk menggali berita melalui pemberitaan yang baik 

dan inisiatif jurnalistik. (Cutlip, 2005: 259) 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Peneliti melakukan survei pendahuluan terhadap 6 perusahaan 

(Bumiputera, TMLI, Andalan Finance, Toyota, Chery dan Merck) melalui 

27 publikasi media cetak dalam kurun waktu September 2011 - Mei 2013. 

Jumlah informasi yang dikutip dianalisis dengan menggunakan analisis 

konten sederhana dengan membandingkan artikel dengan release yang 

dibagikan ke media. Persentase akhir diambil disimpulkan dari 

perbandingan kutipan release dengan tulisan asli dalam ukuran milimeter 

kolom. Hasilnya jumlah pengutipan release bervariasi dari mulai 2%-

100%. Hasil ini menarik karena dari informasi yang sama, digunakan 

secara berbeda oleh masing-masing media.  

Tabel 1.1. Hasil Survei Pendahuluan 
Penggunaan Informasi Siaran Pers oleh Media 

 

No Media Judul Persentase 

Bumiputera     
1 Investor Daily AJB Bumiputera Incar Premi Bisnis Baru 3,2 Triliun 5% 
2 Kompas  Bumiputera Percaya Diri 13% 
3 Indopos Seabad, Ganti Logo 100% 
4 Media Indonesia Raih Anugerah Dwidjosewojo 100% 
5 Bisnis Indonesia Premi AJB Bumiputera Tembus Rp.5,5 Triliun 15% 
6 Neraca Award Bumiputera untuk JK 100% 
7 Koran Jakarta Bank BUMN Harus Dimaksimalkan Membiayai 

UMKM 13% 
8 Warta Kota AJB Bumiputera 1912 Rilis Logo Baru 100% 
9 Media Indonesia AJB Bumiputera Bersiap Lakukan Transformasi 2% 

10 Media Indonesia Bumiputera Terus Kembangkan Asuransi Keluarga 39% 
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Tokio Marine     
11 Jawa Pos Perpustakaan Keliling Jangkau Gang Sempit 6% 
12 Bisnis Indonesia Tokio Marine Luncurkan Perpustakaan Keliling 100% 
13 Warta Kota Perpustakaan Motor Keliling Diminati Anak-Anak   
Andalan Finance   5% 
14 Bisnis Indonesia BNI Biayai Andalan Finance 275 miliar 14% 
15 Media Indonesia BNI Kucuri Andalan Finance 275 M 13% 
16 Rakyat Merdeka BNI Suntik Andalan Finance 275 Miliar 70% 
17 Kontan Andalan Finance Mencari 1 Triliun Lagi 15% 
Toyota Bercerita     
18 Bisnis Indonesia Ketika Toyota Mengajak Bercerita 9% 
19 Republika Bila Toyota Bercerita 15% 
20 Seputar Indonesia Toyota Bercerita Digelar di Lima Provinsi 100% 
Merck     
21 Kompas Kelainan Kerap Tidak Disadari 23% 
22 Investor Daily Cepat Curigai Kelainan Tyroid   
23 Media Indonesia Pengidap Hipotiroid Bisa Lahirkan Anak Cacat 29% 
Chery     
24 Republika Chery Luncurkan Tiga Produk Unggulan 40% 
25 Seputar Indonesia Lembaran Baru Chery di Indonesia 6% 
26 Rakyat Merdeka Chery Luncurkan Tiga Varian Baru 30% 
27 Bisnis Indonesia Chery Tunjuk Agen Tunggal Baru 13% 
 

Selain itu ditemukan bahwa terdapat dua media yang paling sering 

menggunakan informasi dalam siaran pers sebagai bagian dari tulisannya 

antara lain Media Indonesia (5 tulisan) dan Bisnis Indonesia (5 tulisan) 

dalam persentase yang berbeda-beda.  

Berdasar hasil riset pendahuluan dengan perbandingan tulisan 

jurnalis dan informasi siaran pers yang dipublikasikan, diketahui bahwa 

Media Indonesia menggunakan informasi dalam persentase 2%, 13%, 

29%, 39%, hingga 100%. Sedangkan Bisnis Indonesia menggunakan 

informasi dalam persentase 9%, 13%, 14%, 15%, hingga 100%. 

Elvani, PR Toyota dalam wawancara dengan peneliti, Vani 

membenarkan bahwa ada jurnalis yang menggunakan sebagian informasi 
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dari PR ada juga yang seluruhnya, tergantung kebutuhan jurnalis. Data 

tentang produk, market, dan investasi juga lebih banyak digunakan 

dibanding informasi tentang CSR.  

Putri, konsultan AsiaPR dalam wawancara dengan peneliti juga 

menuturkan bahwa publikasi jurnalis besar dipengaruhi oleh data yang 

diberikan dalam siaran pers. Jika datanya bagus akan banyak diambil 

demikian juga sebaliknya. Tugas PR menurut penuturan Putri adalah 

menyajikan informasi, dan jurnalis memilih sesuai dengan kebutuhannya. 

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Fahri, jurnalis Kontan yang 

membenarkan bahwa dari informasi siaran pers yang banyak diambil 

adalah informasi terkait data.  

Sebagai perwakilan jurnalis, Rofiudin dari Aliansi Jurnalis 

Independen (AJI) dalam wawawancara dengan peneliti juga menuturkan 

bahwa dalam menjalankan profesinya, jurnalis terikat dengan kode etik. 

Hal ini membuat ruang gerak jurnalis harus sesuai dengan aturan tersebut, 

termasuk dalam berhubungan dengan PR. Padahal, PR untuk menjadi 

dekat dengan jurnalis akan membina hubungan baik dengan jurnalis. 

Menurut penuturan Selvie, PR Asuransi Bumiputera pada peneliti, 

kedekatan dengan jurnalis akan memudahkan distribusi informasi dari PR.  

Realitas empiris ini memberikan gambaran bahwa jurnalis bekerja 

berdasar norma dan aturan yang menuntut jurnalis terus bersikap 

profesional. Di sisi lain, PR berharap agar informasi yang disebarkan ke 

media dapat digunakan secara maksimal.  
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Dari hasil riset pendahuluan ditemukan bahwa informasi PR telah 

digunakan oleh jurnalis meskipun dalam persentase yang kecil. Hal ini 

membuka peluang PR untuk mengetahui strategi apa yang bisa dilakukan 

untuk memaksimalkan publikasi informasi melalui penggunaan siaran 

pers. Untuk mengujinya, konsepsi teori Planned Behavior digunakan untuk 

memprediksi penggunaan informasi dari siaran pers. Berikut adalah 

gambaran teori Planned Behaviour. (Icek Ajzen, 2006 : 1) 

Gambar 1.1. Konsepsi Teori Planned Behaviour 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini selanjutnya ingin menjawab apakah pendekatan yang 

dilakukan PR pada jurnalis efektif dilakukan? Bagaimana jurnalis bekerja 

dan peluang apa yang bisa digali dari sana? Bagaimana pandangan jurnalis 

tentang informasi siaran pers yang bernilai? Jawaban dari pertanyaan ini 

nantinya akan menjadi masukan PR untuk mengetahui lebih lanjut cara 

untuk memaksimalkan publikasi siaran pers. Selanjutnya, penelitian ini 
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bertujuan untuk melakukan verifikasi Teori Planned Behaviour dalam 

penggunaan siaran pers oleh jurnalis.  

 Penelitian ini menjadi berguna karena PR (disebabkan oleh 

profesinya) tidak dapat secara leluasa menggali lebih dalam tentang 

kebutuhan jurnalis untuk memaksimalkan fungsi PR. Sehingga peneliti 

yang independen lebih dapat mengungkap kebutuhan ini, dan di sisi lain 

jurnalis pun tidak melihat peneliti mempunyai kepentingan sendiri.   

 

1.4. Signifikansi Penelitian 

1.4.1. Signifikansi Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermaksud memahami implementasi 

teori Planned Behaviour dalam penggunaan siaran pers oleh 

jurnalis. Untuk itu, studi ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih bagi pengembangan kajian teoritik tentang siaran pers 

yang sesuai dengan kebutuhan jurnalis.    

1.4.2. Signifikansi Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan 

dalam memahami kebutuhan jurnalis dari sebuah siaran pers. 

Selain itu, studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi 

pada PR untuk memaksimalkan publikasi siaran pers.  

1.4.3. Signifikansi Sosial  

Secara sosial penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan 

masyarakat baik sebagai individu maupun bagian dari organisasi 
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akan informasi yang bernilai bagi media. Sehingga dapat 

memaksimalkan publikasi dari informasi yang dikirimkan kepada 

jurnalis dan media.  

 

1.5. Kerangka Teori 

1.5.1. State of The Art 

Dalam jurnal Public Relations Review 35 tahun 2009 hal 56-65 

berjudul “Understanding how health journalists judge public 

relations sources: A rules theory approach”, María E. Len-Ríos, 

Amanda Hinnant, Sun-A Park menjelaskan bagaimana jurnalis 

kesehatan menilai sumber informasi PR dengan pendekatan teori 

aturan. Shimanoff dalam teori aturan komunikasi menjelaskan 

harapan komunikasi terjadi antara organisasi dan stakeholdernya, 

(Len-Rios, 2009: 58-59).  

 Teori ini menyebutkan bahwa kekuatan aturan berhubungan 

dengan upaya mendapatkan evaluasi yang menguntungkan atau 

menghindari evaluasi yang tidak menguntungkan. Jurnalis dalam 

hal ini mempunyai aturan komunikasi secara umum, yang berbeda 

pada masing-masing tipe jurnalis. (Len-Rios, 2009: 59) 

 Jurnalis seringkali menggunakan materi pers yang sesuai 

dengan ketertarikan audiens, mengandung konteks lokal dan ditulis 

dengan baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Jerman 

tahun 2005 menyebutkan bahwa 31% berita menggunakan materi 



11 
 

pers. Penelitian juga menunjukkan bahwa media publik lebih 

sering menggunakan siaran pers dibanding media komersial. Studi 

ini menambah wawasan teoritis tentang mengapa perilaku jurnalis 

dalam memilih siaran pers yang sesuai dengan harapannya. 

(Wilzig, 2012: 14) 

 Jurnal kedua berjudul “Building the news media agenda on 

the environment: a comparison of public relations and journalistic 

sources” menjelaskan kritik yang menyebutkan bahwa praktisi 

Public Relations menyediakan materi dengan agenda aksi 

lingkungan yang kurang mempunyai nilai berita bagi jurnalis. 

(Curtin, 2001: 179) 

 Studi analisis isi digunakan untuk membandingkan dua tipe 

informasi yang diberikan pada asosiasi jurnalis lingkungan dimana 

PR menggunakan materi dan berita yang diemail ke anggota untuk 

digunakan secara bersama. Analisis isi pada dua sumber informasi 

yang disediakan bagi anggota asosiasi jurnalis lingkungan (SEJ) 

selama satu tahun, antara lain (1) materi PR yang diemail kepada 

anggota asosiasi, dan (2) tip sheet yang dibuat staf SEJ untuk 

anggota, menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara isu, 

sumber, tone, kelayakan berita dan utilitas materi yang disediakan 

oleh praktisi PR untuk jurnalis lingkungan. (Curtin, 2001: 179) 

 Penelitian ini menjelaskan tip sheet lebih banyak digunakan 

oleh jurnalis dibanding sumber PR karena mengandung keluasan 
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konten dan variasi tone yang digunakan. Sumber PR yang 

kebanyakan bernada mendukung dan tidak secara langsung 

berhubungan dengan kepentingan publik, membuat bahan ini 

minim digunakan. Studi ini memberi gambaran tentang bahan 

publikasi yang sesuai dengan kebutuhan jurnalis. (Curtin, 2001: 

188) 

 Jurnal selanjutnya yang berjudul “Credibility of PR 

practitioners: The impact of professional journalism background on 

trustworthiness, expertness, and homophily evaluations” 

menjelaskan secara spesifik perbedaan persepsi di kalangan 

praktisi PR, jurnalis dan masyarakat umum (mahasiswa). (Sinaga, 

2008: 293) 

 Penjelasan ini dalam konteks praktis berguna bagi praktisi 

PR untuk merumuskan pendekatan media relations yang tepat 

dilakukan pada jurnalis. Yang dipentingkan dalam hal ini, bukan 

pada apa yang dipersepsi oleh praktisi PR dan mahasiswa, tetapi 

bagaimana cara pandang jurnalis dalam menilai kredibilitas PR. 

Jurnalis mempunyai persepsi bahwa praktisi PR dengan latar 

belakang jurnalis lebih ahli dan lebih mampu memenuhi harapan 

jurnalis dibanding praktisi PR yang tanpa latar belakang. (Sinaga, 

2008: 293) 
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 State of the art terakhir yang diambil dari jurnal berjudul 

“How intrinsic and extrinsic news factors affect health journalists’ 

cognitive and behavioural attitudes toward media relations” 

memberikan gambaran yang lebih spesifik bagaimana menilai 

kesuksesan publikasi siaran pers di media. (Len-Rios, 2010: 1) 

 Selain itu juga menjelaskan bagaimana faktor internal dari 

PR berpengaruh terhadap publikasi, mulai dari pengalaman, 

hubungan pribadi, dan kepercayaan. Studi ini juga menjelaskan 

bagaimana keragaman transmisi, ketepatan waktu, dan aspek 

kegunaan berhubungan dengan positif terhadap kesuksesan 

publikasi3. (Len-Rios, 2010: 1) 

 Penelitian berjudul “Predicting Indonesian Journalist’ Use 

of Public Relations-Generated News Material” yang dilakukan 

pada 299 jurnalis surat kabar nasional dan TV di Jakarta dapat 

dijadikan rujukan dalam melihat konteks permasalahan penelitian. 

(Sinaga, 2005: iv)  

 Penelitian ini menemukan bahwa faktor news value berasal 

dari prediksi penggunaan materi PR. Survei menunjukkan bahwa 

jurnalis berada di bawah tekanan dari kepentingan bisnis organisasi 

dan hubungan informal yang menjelaskan penggunaan dan 

3 Meskipun demikian, pembandingan media populer dan media elit yang mempunyai karakteristik 
yang berbeda membuat perbandingan tidak terlalu relevan dilakukan. Pembandingan dalam hal ini 
hanya bertujuan untuk membedakan tetapi tidak untuk membandingkan. Studi yang fokus pada 
media yang sejenis di masa mendatang akan lebih mampu menjelaskan aspek-aspek yang 
mempengaruhi publikasi dari media yang sama. Sehingga kesimpulan yang dihasilkan bisa lebih 
maksimal mengeksplor variabel penentu publikasi itu sendiri. 
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penerimaan siaran pers. Hal ini dijelaskan dalam penyediaaan nilai 

tukar (amplop) dari pemberitaan positif. (Sinaga, 2005: iv) 

 

1.5.2. Paradigma Penelitian 

Paradigma positivisme4 dipilih karena tujuan penelitian ini adalah 

melakukan verifikasi teori. Metodologi yang digunakan adalah 

eksplanatif, dengan pengujian dan verifikasi hipotesis secara 

kuantitatif. Melalui penelitian ini, peneliti ingin membuktikan 

apakah variabel dalam teori Planned Behaviour dapat 

diimplementasikan untuk menjawab permasalahan seputar perilaku 

penggunaan siaran pers oleh jurnalis.  

 Teori ini dipilih karena semua variabel dalam teori ini dapat 

dioperasionalkan dalam konteks perilaku penggunaan siaran pers. 

Konsep ilmu pengetahuan dalam teori tersebut diuji kembali dalam 

dimensi dan konteks pekerjaan jurnalis. Secara ontologi, 

paradigma ini mengaji realita nyata dimana makna sender sama 

dengan makna receiver. Secara epistemologi, penelitian ini bersifat 

objektif, dimana independensi peneliti dijaga melalui tidak adanya 

keberpihakan dengan subjek penelitian. Peneliti dan objek yang 

diteliti dianggap sebagai entitas yang terpisah. Peneliti dipandang 

mampu mempelajari objek tanpa mempengaruhi atau dipengaruhi.  

4 Paradigma penelitian digunakan peneliti sebagai sistem kerangka dasar yang membimbing 
peneliti, tidak hanya dalam memilih metode namun dalam menentukan cara-cara fundamental 
secara ontologis dan epistemologis. (Lincoln dan Guba, 2005 : 187) 
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 Sebagai kontrol, validitas dan realibilitas digunakan sebagai 

kriteria utama dari kualitas penelitian. Nilai dan bias dicegah agar 

tidak mempengaruhi hasil melalui kepatuhan pada prosedur 

penelitian. 

 Pernyataan dan/ atau hipotesis dinyatakan dalam bentuk 

proposisi dan tunduk pada pengujian empiris melalui verifikasi. 

Kondisi-kondisi yang berpeluang mengacaukan dikontrol secara 

hati-hati (dimanipulasi) guna mencegah terpengaruhnya hasil-hasil 

penelitian secara tidak tepat. 

  

1.5.3. Deskripsi Teori 

Penelitian ini menggunakan teori Planned Behavior dari Icek 

Ajzen yang menjelaskan dimensi perilaku penggunaan siaran pers 

oleh jurnalis yang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif dan 

kontrol perilaku. (Azjen, 1991: 179) 

  Teori Planned Behavior didasarkan pada asumsi bahwa 

manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan 

informasi-informasi secara sistematis. Orang memikirkan implikasi 

dari tindakan mereka sebelum memutuskan untuk melakukan atau 

tidak melakukan perilaku tertentu. Teori Planned Behavior 

menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari niat untuk 

perilaku. (Littlejohn dan Foss, 2009 : 88) 
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 Teori ini mampu menjelaskan perilaku manusia yang 

kompleks dalam tugas yang sulit5, khususnya yang berhubungan 

dengan bagaimana individu merespon informasi yang dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan dan biologis. Teori ini menyebutkan bahwa 

perilaku sosial dan faktor personal memainkan peran penting 

dalam memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia. (Azjen, 

1991: 179) 

 Menurut Ajzen, perilaku dipengaruhi oleh niat, dan niat 

mempunyai tiga faktor penentu konseptual independen. Pertama, 

sikap terhadap perilaku yang mengacu pada derajat mana 

seseorang memiliki evaluasi menguntungkan atau tidak 

menguntungkan dari perilaku. Prediktor kedua adalah norma 

subjektif yang mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk 

melakukan atau tidak melakukan perilaku. Anteseden ketiga adalah 

persepsi pengendali perilaku (kontrol perilaku) yang mengacu pada 

kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku, dan diasumsikan 

untuk mencerminkan pengalaman masa lalu dan hambatan serta 

rintangan yang diantisipasi. Secara umum, semakin besar sikap, 

norma subjektif, dan kontrol perilaku, semakin besar niat seseorang 

untuk melakukan perilaku. (Azjen, 1991: 181-182) 

 

5 Setiap perilaku merefleksikan disposisi umum dan variasi dari faktor unik dari situasi dan 
perilaku yang diamati. Dengan mengamati perilaku yang berbeda, dapat ditemukan pengukuran 
yang lebih valid dibanding sekedar mengamati perilaku yang spesifik. Teori dari Icek Ajzen ini 
lebih banyak digunakan dalam penelitian psikologi dibanding penelitian komunikasi .  
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1.5.3.1. Kepercayaan terhadap Kualitas Siaran Pers 

Kepercayaan menjelaskan kemauan seseorang untuk bertumpu 

evaluasi keuntungan dan kerugian, serta konsekuensi dari sebuah 

keyakinan. Kepercayaan yang berkenaan dengan perilaku dikenal 

dengan behavioral beliefs. (Azjen, 1991: 180) Kepercayaan 

terhadap kualitas siaran pers menjelaskan apa yang diyakini 

jurnalis akan siaran pers yang berkualitas. Kepercayaan positif 

terhadap kualitas siaran pers akan mendorong pembentukan sikap 

yang positif demikian juga sebaliknya. Kepercayaan mengenai 

konsekuensi dari siaran pers yang berkualitas ini lebih banyak 

berpengaruh terhadap sikap dibanding hasil evaluasi dari siaran 

pers itu sendiri.  

 Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan 

memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang 

dipercaya dibanding orang yang kurang dipercaya. Dalam hal ini 

kepercayaan jurnalis atas kualitas siaran pers didefinisikan oleh 

rekan sesama jurnalis dan media tempat jurnalis tersebut bekerja.  

Siaran pers6 yang dikeluarkan PR memuat pesan kunci 

yang ingin disampaikan pada media. Pesan ini ditulis dengan 

menggunakan analogi piramida terbalik terdiri dari pesan utama 

(lead), penjelasan pesan utama, dan informasi pendukung. Selain 

6 Selain siaran pers, PR juga mengeluarkan fact sheet yang berisi lembar fakta-fakta perusahaan 
atau kegiatan yang penting diketahui oleh media; serta backgrounder yang membantu jurnalis 
dalam membingkai sebuah cerita dalam gambaran yang lebih komplit.  
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itu, juga menggunakan kutipan yang akurat dan berhubungan 

dengan konteks lokal. Kutipan narasumber kemudian diperkuat 

melalui wawancara langsung. (Otis, 1997 : 123) 

Selanjutnya, kredibilitas sumber menjadi salah satu penentu 

ketertarikan jurnalis dengan sumber berita. Poin-poin yang sudah 

dikembangkan melalui siaran pers diharapkan dapat ditangkap 

secara sempurna oleh jurnalis sehingga output pemberitaan yang 

ada di media massa terhadap perusahaan bernilai positif.  

 

1.5.3.2. Kepercayaan terhadap Aturan Normatif  

Kepercayaan aturan normatif (normative beliefs) berkenaan dengan 

keyakinan individu yang mempercayai bahwa seseorang harus atau 

tidak harus melakukan perilaku tertentu. Kepercayaan ini 

menjelaskan kemauan seseorang untuk bertumpu pada kekuatan 

dari tekanan sosial serta evaluasi keuntungan dan kerugian dari 

tekanan tersebut. (Azjen, 1991: 195) 

 Kepercayaan ini secara spesifik mempengaruhi seseorang 

untuk bersikap setuju atau tidak setuju untuk menampilkan suatu 

perilaku. Seorang individu akan berniat menampilkan suatu 

perilaku tertentu jika ia mempersepsi bahwa orang-orang lain yang 

penting berfikir bahwa ia seharusnya melakukan hal itu. (Azjen, 

1991: 195-196) 
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 Dalam menjalankan pekerjaannya, jurnalis percaya 

terhadap dua aturan normatif yang mengatur perilakunya, pertama 

adalah Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang dirumuskan oleh Dewan 

Pers, dan aturan media yang disusun oleh media yang 

bersangkutan. Kepercayaan ini dipengaruhi oleh kepercayaan yang 

dimiliki oleh rekan sesama jurnalis dan  pemilik media.  

 Aturan ini sendiri diterapkan untuk memastikan peranan 

pers sebagai penyampai informasi dimana kebenaran pers 

merupakan prasyarat etis bagi segala usaha pers. Kebenaran berarti 

memberitakan keadaan yang sebenar-benarnya. Pers wajib 

menyajikan apa yang oleh pihaknya dinilai paling relevan, paling 

perlu dilaporkan dengan suatu cara pelaporan yang paling dapat 

memberi informasi kepada khalayak sesuai dengan kenyataan. 

(Tebba, 2008: 16) 

Konsepsi awal dari etika jurnalistik adalah untuk melayani 

kemanusiaan. Masyarakat percaya bahwa tugas jurnalis adalah 

untuk melayani dan memenuhi hak publik untuk mengetahui 

kebenaran. Untuk itu jurnalis harus melakukan tugas berdasar pada 

kecerdasan, objektivitas, akurasi dan keadilan. Jurnalis 

menggunakan status profesional sebagai wakil masyarakat untuk 

mendistribusikan berita dan mencerahkan pendapat dalam rangka 

mencapai kesejahteraan umum. Keyakinan jurnalis tentang etika 
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selanjutnya dapat mempengaruhi konten media.  (Soemaker dan 

Reese, 1996 : 91) 

 Prinsip KEJ itu ada yang bersifat universal bagi semua 

jurnalis di seluruh dunia seperti berita harus berimbang, netral, 

tidak mencampuradukkan fakta dan opini,  tidak mencampuri hal-

hal yang bersifat pribadi, menghormati asas praduga tak bersalah, 

tidak bersifat fitnah, dusta, dan judul berita mencerminkan tubuh 

berita. Tetapi ada juga prinsip kode etik jurnalistik yang bersifat 

nasional sesuai dengan kepentingan masing-masing negara di 

dunia. (Tebba, 2008: 16) 

Selain KEJ, jurnalis juga percaya akan adanya aturan 

spesifik yang dirumuskan perusahaan untuk mengatur perilakunya. 

Media mempunyai otoritas untuk mengatur jurnalis yang menjadi 

karyawan. Penerapan aturan ini berbeda-beda tergantung dari 

media cetak.  

 

1.5.3.3. Kepercayaan terhadap Kedekatan Hubungan Jurnalis-

PR 

Jurnalis mengembangkan keyakinan yang bertumpu pada kekuatan 

dan tekanan sosial serta evaluasi keuntungan dan kerugian untuk 

dekat dengan PR. Kepercayaan ini juga ditentukan oleh 

pengalaman masa lalu serta hambatan yang dialami jurnalis untuk 
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dekat dengan profesi PR, serta dipengaruhi oleh kepercayaan rekan 

sesama jurnalis dan redaktur. (Azjen, 1991: 196) 

Salah satu kepercayaan terhadap faktor pengendali ini 

berasal dari hubungan media yang menunjang keberhasilan 

kegiatan PR. Hubungan media dapat terjalin efektif jika 

memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Di satu sisi, 

jurnalis percaya bahwa media membutuhkan informasi yang 

menarik, dan di sisi lain PR yang mewakili perusahaan mempunyai 

tujuan untuk menyebarkan informasi kepada publik melalui media 

massa.  

Jurnalis percaya bahwa PR menggunakan media untuk 

kepentingan perusahaan yang diwakilinya dengan menyediakan 

sumber informasi yang memudahkan pekerjaan jurnalis. Sementara 

jurnalis menjadi perantara untuk mencapai publik yang lebih luas, 

sebagai gatekeepers atau penyaring yang mempresentasikan dan 

merespon kebutuhan publik.  

Pendekatan PR yang dilakukan oleh sebuah perusahaan 

atau organisasi dipercaya berpengaruh terhadap publisitas yang 

dapat membentuk citra perusahaan. Apabila pendekatan yang 

dilakukan perusahaan terhadap jurnalis baik, publisitas yang 

didapat perusahaan dan citra perusahaan di mata publik juga baik. 

Sebaliknya, apabila pendekatan perusahaan terhadap perusahaan 
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buruk, publisitas yang didapat perusahaan dan citra perusahaan di 

mata publik juga buruk. 

Di sisi lain, media berusaha menjalankan fungsi 

pengawasan terhadap perusahaan sebagai bagian dari fungsinya 

untuk menyajikan kebenaran kepada publik. Jika jurnalis 

memandang berita sebagai sebuah komoditas, seorang PR melihat 

kesan akhir yang muncul dari sebuah pemberitaan.  

Tantangannya, ketika fungsi PR dilakukan tanpa 

melibatkan balas jasa, PR dituntut untuk mengembangkan 

hubungan baik dengan jurnalis dan mencapai keseimbangan antara 

kebutuhan PR dan jurnalis. Hubungan PR terhadap jurnalis dapat 

dikembangkan melalui pemahaman pelayanan terhadap media, 

penyediaaan siaran pers yang baik, pembangunan reputasi 

perusahaan, dan penjagaan hubungan baik dengan media.  

Sementara dalam menjalankan fungsi pekerjaannya, 

jurnalis harus menjaga jarak dengan narasumbernya. Jurnalis 

bekerja dalam tekanan yang tinggi dengan waktu yang dibatasi 

oleh deadline, sehingga jurnalis mempunyai keterbatasan ruang 

dan waktu untuk menjadi dekat dengan PR.   

Jurnalis menginginkan dan mengapresiasi PR yang mampu 

(1) memenuhi kebutuhan jurnalis, (2) audiens publikasi dan (3) 

memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Pemenuhan 

aturan ini membuat hubungan antara PR dan jurnalis semakin kuat. 
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Hubungan yang kuat ini akan memberikan transfer informasi yang 

baik. Jurnalis lebih fokus pada kemampuan dan pengetahuan PR 

dalam menyampaikan informasi yang kredibel, akurat dan tepat 

waktu serta respon yang dibutuhkan. (Deirdre, 2008: 228) 

Dengan membina hubungan dengan jurnalis, PR akan 

mengetahui fungsi media dan bagaimana mereka bekerja. PR harus 

mahir dalam seni, kerajinan publisitas dan pengetahuan tentang 

alat-alat yang digunakan untuk mendapatkan perhatian media. 

(Otis, 1997 : 197) 

 

1.5.3.4. Sikap terhadap Kualitas Siaran Pers  

Menurut Icek Ajzen, sikap adalah kecenderungan untuk secara 

konsisten memberikan tanggapan menyenangkan atau tidak 

menyenangkan terhadap suatu objek. Kecenderungan ini diperoleh 

melalui hasil belajar bukan pembawaan atau turunan. (Azjen, 1991: 

180) 

Sikap merupakan anteseden kognitif terdekat dari perilaku. 

Sikap sendiri merupakan kunci untuk memahami perilaku, yang 

merujuk pada keyakinan perilaku yang mempunyai evaluasi hasil 

yang berkenaan dengan individu. Sikap dianggap sebagai 

anteseden pertama dari niat berperilaku. Sehingga perubahan dari 

sikap setelah pengujian menyebabkan prediksi yang lemah pada 

perilaku. (Azjen, 1975 : 188). 



24 
 

Sikap juga dipahami sebagai suatu pendapat disertai 

perasaan yang menentukan tindakan terhadap suatu objek. Sikap 

terhadap kualitas siaran pers selanjutnya dimaknai sebagai 

kemauan untuk mengerti, menerima, menghargai siaran pers yang 

berkualitas. Sikap ini mengacu pada derajat mana seseorang 

mempunyai evaluasi menguntungkan dan tidak menguntungkan 

dari siaran pers yang berkualitas.  

Untuk menilai suatu sikap, salah satu cara yang bisa 

dilakukan adalah mengujinya berdasar derajat persetujuan atas 

suatu pernyataan7. Derajat ini bisa dilihat dari sisi positif, netral 

dan negatif. Sikap dalam hal ini dapat didefinisikan secara 

kompleks yang terdiri dari komponen kognitif, afektif dan konatif. 

(Azjen, 1975 : 177) 

Latar belakang jurnalis8 berpengaruh terhadap bagaimana 

seseorang melihat dunia. Sikap jurnalis yang dipengaruhi oleh nilai 

personal dan kepercayaan dapat mempengaruhi perilaku9 

penggunaan informasi untuk menghasilkan sebuah berita. Selain 

memegang nilai dasar seperti cinta, keluarga, persahabatan, dan 

lainnya, jurnalis juga memegang nilai khas yang berkenaan dengan 

7 Pengukuran sikap dapat dilakukan dengan menentukan komponen dari suatu objek yang 
mencakup pengetahuan atas objek (kognitif), perasaan (afektif), dan kecenderungan untuk 
bertindak (psikomotorik). 
 
8 Weaver dan Wilhoit mengatakan bahwa efek demografi jurnalis pada nilai berita adalah kecil 
mengingat rutinitas dan kendala organisasi. (Soemaker dan Reese, 1996 : 74) 
 
9 Perilaku berkenaan dengan cara memilih dan memproduksi konten (McQuail, 2011 : 212) 
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sikap personal (individualisme, demokrasi, tatanan sosial dan 

sebagainya).  

Pengaruh lain berasal dari sikap politik personal, orientasi 

agama, dan tindakan. Flegel dan Chaffee menemukan bahwa cerita 

jurnalis lebih dipengaruhi oleh opini personal yang secara sadar 

dilakukan dibanding editor atau pembaca. (Soemaker dan Reese, 

1996 : 87) 

Menurut Wicker, hubungan sikap dengan perilaku bisa 

seringkali kuat dan kurang kuat. Berdasar koefisien product 

moment hubungan kedua respon ini jarang di atas 0.30 atau lebih 

sering mendekati nol. Meskipun, hubungan ini tidak dapat 

langsung diterima. (Azjen, 1975 : 175) 

Formulasi dari implementasi sikap dilakukan untuk 

mengaktifkan representasi mental dari situasi spesifik dan 

membuatnya dapat diakses. Sehingga ketika menghadapi sebuah 

situasi, inisial aksi diarahkan pada tujuan secara lebih cepat, efisien 

dan tidak sadar. (Azjen, 1975 : 191) 

Salah satu pertimbangan lain dalam proses penyeleksian 

informasi adalah pemenuhan news value, yang membuat sebuah 

informasi menarik untuk disajikan. (Meinanda, 1981 : 62) News 

value berkenaan dengan apa yang menarik dan penting untuk 

diketahui oleh publik. News value menurut Littlejohn mencakup 

kepentingan (prominence), human interest, kontroversi, keunikan, 
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ketepatan waktu dan kedekatan (proximity). (Soemaker dan Reese, 

1996: 106) 

Prominence berhubungan dengan pengukuran atas dampak 

yang mempengaruhi publik secara general. Suatu kejadian akan 

bernilai berita jika mampu memberi sentuhan rasa pada para 

pembaca10. Human interest berkenaan dengan cerita tentang 

manusia yang menghibur, bersifat pribadi dan sensasional. Berita 

yang mengandung human interest mengambil karakter atau sikap 

tertentu yang diadopsi jurnalis dari pembacanya. (McQuail, 2011: 

123) 

Kontroversi dianggap penting karena konflik secara inheren 

lebih menarik dibanding harmoni. Keunikan berkaitan dengan 

ketertarikan dibanding banyak peristiwa biasa yang terjadi setiap 

harinya. Ketepatan waktu dapat memenuhi kebutuhan akan 

informasi saat ini dengan tindakan yang segera. Kedekatan 

berhubungan dengan kelayakan untuk memberitakan peristiwa 

yang dekat. Kedekatan dalam hal ini bisa dimaknai sebagai 

kedekatan secara geografis maupun emosional. (Soemaker dan 

Reese, 1996 : 106) 

 

 

 

10 Prominence dapat ditemukan pada berita yang dapat mengungkap peristiwa orang terkenal, figur 
publik, atau masyarakat biasa dalam peristiwa luar biasa. (Setiati, 2005: 19) 
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1.5.3.5. Norma Subjektif 

Norma subjektif menjelaskan tekanan sosial yang dirasakan untuk 

melakukan atau tidak melakukan perilaku yang dipengaruhi oleh 

kepercayaan seseorang. Kepatuhan terhadap aturan akan 

memotivasi dan menekan seseorang melakukan suatu perilaku, 

demikian pula sebaliknya. (Azjen, 1985: 14) Dalam hal ini, norma 

subjektif mengacu pada tekanan sosial yang mempengaruhi 

jurnalis untuk menggunakan atau tidak menggunakan siaran pers. 

  Norma ini berhubungan dengan etika jurnalistik yang 

berkenaan dengan formasi nilai moral dan prinsip benar salah. 

Selain itu, juga berkenaan dengan aturan media yang mengatur 

perilaku jurnalis. Kode etik jurnalistik (KEJ) mengacu pada 

serangkaian prinsip perilaku profesional yang dikendalikan oleh 

jurnalis sendiri. Kode ini mengungkapkan gagasan tentang apa 

yang sebaiknya dilakukan jurnalis. (McQuail, 2011 : 190) 

Prinsip dalam kode jurnalistik secara umum mengatur 

tentang kebenaran informasi, perlindungan terhadap hak-hak 

publik, tanggung jawab dalam pembentukan opini publik, standar 

pengumpulan dan pelaporan informasi; serta penghormatan pada 

kredibilitas sumber. Sedangkan secara khusus mengatur tentang 

pelarangan diskriminasi berdasarkan ras, etnis, agama dan 

seterusnya, penghormatan terhadap privasi, serta pelarangan 

penyogokan dan bentuk-bentuk lainnya. (McQuail, 2011 : 191) 
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Dalam KEJ dijelaskan bahwa jurnalis harus independen, 

memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati tanpa 

campur tangan, paksaan, dan intevensi dari pihak lain temasuk 

pemilik perusahaan pers. Akurat berarti sesuai keadaan objektif 

ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat 

kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat 

secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian 

pihak lain. (Tebba, 2008: 3) 

Selain itu, profesionalisme jurnalis juga ditentukan oleh 

objektivitas11. Cara jurnalis mendefinisikan pekerjaannya akan 

mempengaruhi konten yang diproduksi. Jurnalis yang melihat 

dirinya sebagai netral akan menulis berita secara berbeda 

dibanding jurnalis yang melihat dirinya sebagai partisipan/ 

interpreter. (Soemaker dan Reese, 1996 : 97) 

Tidak jauh berbeda dengan KEJ, aturan media berkenaan 

dengan kode praktik internal baik yang dipublikasi maupun tidak, 

yang menjadi panduan perilaku jurnalis di media tersebut. Aturan 

ini secara umum mengacu pada prinsip dasar dari kebenaran, 

keadilan, keterbukaan, penghormatan pada orang lain, kelayakan, 

11 Objektivitas merupakan bentuk tertentu dari praktik media dan sikap tertentu dari tugas 
pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi. Ciri utamanya adalah penerapan posisi 
keterlepasan dan netralitas terhadap objek peliputan. Kedua, terdapat upaya untuk menghindari 
keterlibatan, tidak berpihak dalam perselisihan, atau menunjukkan bias. Ketiga, objektivitas 
membutuhkan keterikatan yang kuat terhadap akurasi dan jenis kebenaran media yang lain. 
Konsep ini juga mengasumsikan tidak adanya agenda tersembunyi dari pihak ketiga.  (McQuail, 
2011 : 222) 
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dan kebutuhan untuk menghindari konsekuensi publik yang 

berbahaya. (McQuail, 2011 : 193) 

Setiap media mempunyai aturannya sendiri-sendiri. 

Perbedaan aturan media ini terjadi karena setiap media mempunyai 

sikap yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan. Perbedaan 

sikap ini antara lain dipengaruhi oleh kepemilikan media, sejarah 

media, alasan ekonomis, misi media, dan kepentingan lainnya. 

(Abdullah, 2000: 20) 

Media massa juga mempunyai aturan keredaksian dan 

aturan kewartawanan yang berbeda, tergantung pada misi dan sifat 

media yang bersangkutan. Misalnya, karena pertimbangan tertentu, 

majalah atau tabloid tidak menerima siaran pers untuk dimuat utuh. 

(Abdullah, 2000: 20) 

 

1.5.3.6. Kontrol Perilaku dan Kontrol Perilaku Aktual 

Kontrol perilaku dapat berhubungan dengan kinerja perilaku yang 

spesifik berada dalam kontrol seseorang, seperti keyakinan akan 

waktu, ketrampilan, kerjasama, dan sumber daya lain untuk  

melakukan perilaku. Kontrol perilaku memainkan peran penting 

dalam mempengaruhi persepsi seseorang tentang kemudahan dan 

kesulitan untuk melakukan sesuatu12. (Azjen, 1991: 183) 

12 Meskipun demikian, hipotesis ini mempunyai dukungan empiris yang minim. 
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 Dalam riset yang lain Bandura menjelaskan bahwa perilaku 

manusia dipengaruhi kepercayaan dirinya tentang kemampuan 

mereka melakukan perilaku tersebut. Kepercayaan ini 

mempengaruhi pemilihan aktivitas, persiapan aktivitas, dan usaha 

untuk melakukan sesuatu, termasuk pemikiran dan reaksi 

emosional. Sumber daya dan kesempatan yang tersedia bagi 

seseorang menentukan kemungkinan pencapaian perilaku. Persepsi 

pengendalian perilaku bervariasi di situasi dan tindakan. (Azjen, 

1991: 184) 

 Seorang PR dan jurnalis sama-sama terikat dengan kode 

etik profesi yang memberikan arah dalam bekerja. PR berperan 

untuk menjalankan program-program media yang sudah 

direncanakan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 

Sedangkan, media berperan sebagai penyampai informasi yang 

terikat dengan kebijakan media serta arahan dari redaksi mulai dari 

menyediakan kebenaran, menempatkannya dalam perspektif, dan 

menerbitkannya kepada publik.  

Pola hubungan jurnalis-PR dapat dipahami secara 

mendalam dengan menggunakan teori aturan komunikasi yang 

menjelaskan rekomendasi dan larangan perilaku dalam konteks 

komunikasi. Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana 

individu dan kelompok menerima tujuan melalui komunikasi 

melalui aturan yang implisit atau eksplisit tentang apa yang harus, 
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tidak harus, seharusnya dan tidak seharusnya dikomunikasikan ke 

publik untuk mencapai tujuan. Tujuan komunikasi spesifik 

diterjemahkan sebagai kepatuhan mendapatkan, formasi hubungan, 

pertahanan, pemutusan, persuasi dan pembangunan konsensus. 

(Heath, 2005 : 758) 

Aturan13 dikonstruksi secara sosial dan dibedakan menurut 

kekuatan yang diterima sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan 

dan jarak kontenstual. Kekuatan aturan berasal dari konsekuensi 

sosial yang diterima untuk ditegakkan. Paksaan sosial ini berasal 

dari pengetahuan, pengalaman dan persepsi individu dalam 

penilaian sosial14 yang membuat seseorang mengikuti atau tidak 

mengikuti aturan. (Heath, 2005 : 758) 

Terdapat tiga jenis aturan yang diklasifikasikan berdasar 

kekuatannya, penghalang, kewajiban, dan kesukaan. Aturan 

penghalang merupakan larangan dari apa yang tidak boleh 

dilakukan, misalnya menggunakan bahasa yang diskriminatif di 

tempat kerja. Aturan kewajiban menjelaskan apa yang harus 

dilakukan, misalnya menyediakan siaran pers tentang pertanyaan 

pendapatan finansial. Kedua tipe aturan ini mempunyai paksaan 

sosial yang tinggi dibanding tipe kesukaan. Tipe ketiga dari aturan 

13 Aturan menurut Shimanoff merupakan rekomendasi yang diikuti dan mengindikasikan perilaku 
yang diperbolehkan atau dilarang dalam konteks tertentu. Aturan dalam hal ini tidak sama dengan 
norma, hukum, kebiasaan, heuristik dan prinsip. (Heath, 2005 : 758) 
 
14 Penilaian sosial merupakan hasil dari mengikuti atau menolak aturan yang menghasilkan bentuk 
dari kecaman atau persetujuan. 
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mengatur apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. 

(Heath, 2005 : 758).  

Dalam hal ini aturan yang diterima dan diikuti jurnalis 

dapat disebut sebagai kontrol perilaku aktual. Konsep kontrol 

perilaku aktual hampir sama dengan kontrol perilaku. Bedanya 

kontrol perilaku aktual berhubungan dengan kontrol yang diterima 

oleh jurnalis. Sedangkan kontrol perilaku diyakini jurnalis tetapi 

belum tentu diterima oleh jurnalis. Kontrol perilaku aktual dapat 

menggambarkan sejauh mana kedekatan jurnalis dengan PR yang 

saat ini terjalin, bukan sekedar derajat kemudahan atau kesulitan 

untuk dekat dengan profesi PR.  

 

1.5.3.7. Niat Penggunaan Siaran Pers 

Niat menjadi penentu utama dari perilaku. Niat menangkap faktor 

motivasi yang mempengaruhi perilaku serta mengindikasikan 

seberapa keras orang bersedia untuk mencoba, dan seberapa 

banyak usaha untuk mengerahkan dalam rangka melakukan 

perilaku. Dengan kata lain, niat berhubungan dengan derajat 

motivasi penggunaan dan usaha untuk menggunakan siaran pers. 

Niat dipengaruhi oleh faktor personal individu termasuk 

didalamnya evaluasi dari perilaku itu sendiri, persepsi terhadap 

tekanan sosial, dan kontrol perilaku. Banyaknya kemungkinan tak 

terduga dapat menyebabkan perubahan niat. (Ajzen, 1991 : 12).  
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Media mendapat informasi dari sumber yang dipercaya 

untuk diproduksi sebagai berita. Sumber informasi eksternal media 

yang didapatkan dari PR dapat berbentuk siaran pers, konferensi 

pers, laporan perusahaan, salinan pidato, dan sebagainya. Bahan 

seperti ini, berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap produksi berita jurnalis. 

 

1.5.3.8. Perilaku Penggunaan Siaran Pers  

Perilaku dipengaruhi oleh kepercayaan yang paling menonjol dari 

perilaku. Evaluasi dari masing-masing kepercayaan berkontribusi 

terhadap perilaku yang porsinya berbeda-beda pada setiap 

fenomena. Dalam hal ini, kepercayaan yang positif akan 

mendorong outcomes yang positif dari perilaku. (Ajzen, 1985: 13).  

Sikap, nilai dan keyakinan jurnalis dapat mempengaruhi 

konten setidaknya dalam beberapa waktu. Ketika jurnalis 

mempunyai banyak kekuatan lebih dari pesan, sikap, nilai dan 

kepercayaan mempunyai lebih banyak kesempatan untuk 

mempengaruhi konten. (Soemaker dan Reese, 1996 : 87) 

PR memberikan informasi yang substansial melalui 

penyediaan materi pers. Namun, jurnalis tetap mempunyai 

keputusan akhir untuk menggunakan materi yang diberikan oleh 

PR. Pembuatan berita di media mencakup proses mengorganisir, 

mendefinisikan dan membangun cerita. Meskipun jurnalis 
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berusaha untuk objektif, jurnalis merasa perlu untuk menyajikan 

isu dalam cara yang dipahami audiens sebagai isyarat pemahaman 

isu, termasuk pilihan isu yang difokuskan atau diabaikan. 

(Littlejohn, 2009 : 32) 

Penggunaan release oleh jurnalis dan isi pemberitaan salah 

satunya dipengaruhi oleh faktor individual. Latar belakang individu 

seperti jenis kelamin, umur, atau agama, sedikit banyak 

mempengaruhi apa yang ditampilkan media. Latar belakang ini 

juga menentukan apakah jurnalis akan menggunakan siaran pers 

PR.  

Sebelum memutuskan penggunaan release, jurnalis akan 

mengelola informasi yang ada dalam siaran pers. Menurut 

Schmidt, proses pengelolaan informasi ini dilakukan melalui tiga 

tahapan, pengenalan rangsangan (stimulus identification), 

pemilihan respon (response selection), dan pemrograman respon 

(response programming). (Schmidt dan Wrisberg, 2008: 343) 

Tulisan jurnalis sendiri merupakan hasil mediasi dari 

sebuah peristiwa oleh penulisnya kepada seseorang yang 

diasumsikan tidak mengetahui peristiwa tesebut. Hasil liputan 

tersebut kemudian melalui proses penulisan ulang15 (rewriting) 

yang melibatkan tiga tahap, dekonstruksi teks, rekonstruksi 

peristiwa awal, skema persepsi mental berkaitan dengan skema 

15 Proses penulisan maupun proses penulisan ulang adalah praktek yang ditentukan secara mapan 
dalam struktur ideologis dan merupakan ungkapan dari struktur tersebut. (Davis dan Walton, 2010: 
127) 
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baru, dan artikulasi ulangnya dalam kategori linguistik yang tepat 

dengan skema baru. Hasilnya, jurnalis dapat menggunakan 

sebagian atau keseluruhan informasi yang tercantum dalam siaran 

pers.  

 

1.6. Hipotesis 

Hipotesis yang dikembangkan peneliti adalah implementasi teori Planned 

Behaviour dalam perilaku penggunaan siaran pers oleh jurnalis 

dipengaruhi oleh sikap terhadap kualitas siaran pers, norma subjektif, dan 

kontrol perilaku. Ketiga faktor tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan 

terhadap kualitas siaran pers, kepercayaan terhadap aturan normatif, serta 

kepercayaan terhadap kedekatan jurnalis-PR yang berkembang dalam 

lingkungan jurnalis. Berikut adalah gambaran hipotesis penelitian yang 

akan diuji,  

Gambar 1.2. Hipotesis Penelitian 
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Hipotesis penelitian kemudian dirinci sebagai berikut,  

Tabel 1.2. Hipotesis Penelitian 

H1a Kepercayaan terhadap kualitas siaran pers berhubungan dengan kepercayaan 
terhadap aturan normatif 

H1b Kepercayaan terhadap aturan normatif berhubungan dengan kepercayaan 
terhadap kedekatan hubungan jurnalis-PR 

H1c Kepercayaan terhadap kualitas siaran pers berhubungan dengan kepercayaan 
terhadap kedekatan hubungan jurnalis-PR 

H2a Kepercayaan terhadap kualitas siaran pers berpengaruh positif terhadap sikap 
terhadap kualitas siaran pers 

H2b Kepercayaan terhadap aturan normatif berpengaruh positif terhadap norma 
subjektif 

H2c Kepercayaan terhadap kedekatan hubungan jurnalis-PR berpengaruh positif 
terhadap kontrol perilaku 

H3a Sikap terhadap kualitas siaran pers berpengaruh positif terhadap niat 
penggunaan siaran pers 

H3b Norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat penggunaan siaran pers 
H3c Kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat penggunaan siaran pers 
H4 Kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap perilaku penggunaan siaran 

pers 
H5a Kontrol perilaku aktual berpengaruh positif terhadap kontrol perilaku 
H5b Kontrol perilaku aktual berpengaruh positif terhadap perilaku penggunaan 

siaran pers 
H6 Niat penggunaan siaran pers berpengaruh positif terhadap perilaku 

penggunaan siaran pers 
H7 Sikap terhadap siaran  pers, norma subjektif, dan kontrol perilaku 

berpengaruh positif terhadap niat penggunaan siaran pers 
 

1.7. Definisi Konseptual 

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan di atas, pengertian dan 

karakteristik variabel-variabel yang akan dikembangkan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut, 

1.7.1. Kepercayaan terhadap Kualitas Siaran Pers 

Kepercayaan terhadap Kualitas Siaran Pers adalah kemauan 

seseorang untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian, 

konsekuensi serta kredibilitas sumber dalam siaran pers yang 
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berkualitas dan didefinisikan oleh jurnalis, rekan sesama jurnalis 

serta redakur media. 

1.7.2. Kepercayaan terhadap Aturan Normatif  

Kepercayaan terhadap Aturan Normatif Media dan KEJ adalah 

kemauan seseorang untuk bertumpu pada kekuatan dari aturan 

normatif serta evaluasi keuntungan dan kerugian dari aturan 

normatif media dan KEJ yang didefinisikan oleh jurnalis, rekan 

sesama jurnalis dan  redakur media. 

1.7.3. Kepercayaan terhadap Kedekatan Hubungan Jurnalis-PR 

Kepercayaan terhadap Kedekatan Hubungan Jurnalis-PR adalah 

kemauan seseorang untuk bertumpu pada kekuatan dari 

kepercayaan serta kelebihan dari kepercayaan atas kedekatan 

hubungan yang didefinisikan oleh jurnalis, rekan sesama jurnalis 

dan  redakur media. 

1.7.4. Sikap terhadap Kualitas Siaran Pers 

Sikap terhadap kualitas siaran pers adalah derajat persetujuan dari 

evaluasi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan yang 

didasarkan pada pemenuhan unsur prominence, human interest, 

kontroversi, keunikan, ketepatan waktu dan kedekatan (proximity) 

dari siaran pers. 
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1.7.5. Norma Subjektif  

Norma Subjektif Aturan Media adalah tekanan sosial yang 

dirasakan berdasar kekuatan aturan media dan KEJ serta 

kemampuan aturan tersebut untuk memotivasi kepatuhan jurnalis.  

1.7.6. Kontrol Perilaku  

Kontrol Perilaku Kedekatan Hubungan Jurnalis-PR adalah persepsi 

pengendali perilaku yang mengacu pada kemampuan individu, 

kemudahan dan kesulitan melakukan perilaku.  

1.7.7. Niat Penggunaan Siaran Pers  

Niat penggunaan siaran pers adalah derajat motivasi penggunaan 

dan usaha untuk menggunakan siaran pers. 

1.7.8. Kontrol Perilaku Aktual  

Kontrol Perilaku Aktual adalah kontrol perilaku yang 

mempengaruhi individu terhadap kedekatan hubungan jurnalis-PR. 

1.7.9. Perilaku Penggunaan Siaran Pers 

Penggunaan siaran pers oleh jurnalis adalah hasil dari proses 

pengelolaan informasi yang ada dalam siaran pers yang dilakukan 

dengan menggunakan sebagian atau seluruh informasi dalam siaran 

pers. 

 

1.8. Definisi Operasional 

Definisi konseptual dikembangkan menjadi definisi operasional yang 

merupakan penjabaran dan pengukuran variabel. 
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1.8.1. Kepercayaan terhadap Kualitas Siaran Pers 

Kepercayaan terhadap Kualitas Siaran Pers dijelaskan melalui 

indikator 

a. Evaluasi keuntungan dan kerugian siaran pers yang berkualitas 

oleh jurnalis, rekan sesama jurnalis dan redaktur media. 

b. Konsekuensi siaran pers yang berkualitas oleh jurnalis, rekan 

sesama jurnalis dan redaktur media. 

c. Kredibilitas sumber dan kualitas siaran pers oleh jurnalis, rekan 

sesama jurnalis dan redaktur media. 

1.8.2. Kepercayaan terhadap Aturan Normatif 

Kepercayaan terhadap Aturan Normatif dijelaskan melalui 

indikator 

a. Kekuatan aturan normatif media dan KEJ oleh jurnalis, rekan 

sesama jurnalis dan redaktur media. 

b. Evaluasi keuntungan dan kerugian aturan normatif media dan 

KEJ oleh journalis, rekan sesama jurnalis dan redaktur media. 

1.8.3. Kepercayaan terhadap Kedekatan Hubungan Jurnalis-PR 

Kepercayaan terhadap Kedekatan Hubungan Jurnalis-PR 

dijelaskan melalui indikator 

a. Kekuatan dari kepercayaan terhadap kedekatan hubungan 

jurnalis-PR oleh jurnalis, rekan sesama jurnalis dan redaktur 

media. 
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b. Kelebihan dari kepercayaan atas kedekatan hubungan jurnalis-

PR oleh jurnalis, rekan sesama jurnalis dan redaktur media. 

1.8.4. Sikap terhadap Kualitas Siaran Pers 

Derajat persetujuan dari evaluasi yang menguntungkan atau tidak 

menguntungkan dari siaran pers yang berkualitas dijelaskan 

melalui indikator 

a. Prominence 

b. Human interest 

c. Kontroversi 

d. Keunikan 

e. Kedekatan (proximity).  

1.8.5. Norma Subjektif  

Norma Subjektif Aturan Media dan KEJ dijelaskan melalui 

indikator 

a. Motivasi untuk mematuhi aturan media dan KEJ 

b. Kekuatan dari kepercayaan aturan normatif media dan KEJ 

1.8.6. Kontrol Perilaku  

Kontrol Perilaku Kedekatan Hubungan Jurnalis-PR dijelaskan 

melalui indikator 

a. Kemauan individu 

b. Kemudahan dan kesulitan melakukan perilaku  

1.8.7. Niat Penggunaan Siaran Pers  

Niat penggunaan siaran pers dijelaskan melalui indikator 
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a. Motivasi penggunaan  

b. Usaha untuk menggunakan siaran pers. 

1.8.8. Kontrol Perilaku Aktual  

Kontrol Perilaku Aktual Hubungan Jurnalis-PR dijelaskan melalui 

indikator kontrol perilaku yang mempengaruhi individu, yang 

mencakup 

a. Kemauan individu yang mempengaruhi individu, 

b. Kemudahan dan kesulitan melakukan perilaku yang 

mempengaruhi individu 

c. Pengalaman pribadi yang mempengaruhi individu. 

1.8.9. Perilaku Penggunaan Siaran Pers  

Penggunaan siaran pers oleh jurnalis dioperasionalkan melalui 

indikator penggunaan informasi asli siaran pers dalam berita dalam 

persentase. 

 

1.9. Metode Penelitian  

1.9.1. Tipe Penelitian  

Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatif, yang menjelaskan 

hubungan sebab akibat di antara beberapa variabel. 

1.9.2. Populasi dan Sampel 

1.9.2.1. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah jurnalis dari 12 koran nasional 

yang beredar di Jakarta dan pernah menggunakan informasi dari 
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siaran pers sebagai bahan tulisan berdasar hasil riset 

pendahuluan.  

1.9.2.2. Sampel 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jurnalis dari dua media koran yang paling sering menggunakan 

informasi dari siaran pers sebagai bahan tulisan, yaitu Bisnis 

Indonesia dan Media Indonesia. Selanjutnya, dari masing-masing 

media dipilih jurnalis16 yang pernah menggunakan informasi dari 

siaran pers. Karena jumlah jurnalis di masing-masing media tidak 

banyak, hanya 43 jurnalis (27 jurnalis dari Bisnis Indonesia, dan 

16 jurnalis dari Media Indonesia), semua jurnalis diwawancara 

sebagai sampel penelitian. Unit analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah individu.  

1.9.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan purposive sampling, dengan memilih 

media yang paling sering menggunakan informasi dari siaran pers 

sebagai bahan tulisan.  

1.9.4. Jenis dan Sumber Data 

1.9.4.1. Data Primer 

Data primer berasal langsung diperoleh peneliti melalui survei dan 

wawancara. 

16 Jurnalis yang dimaksud adalah reporter tetap di koran Bisnis Indonesia dan Media Indonesia 
yang terdaftar sebagai jurnalis yang aktif melakukan peliputan di lapangan, tidak merangkap 
jawaban sebagai asisten redaktur/ redaktur, dan namanya sudah dipublikasi di susunan redaksi 
koran. Seleksi awal dilakukan dengan menanyakan apakah jurnalis yang bersangkutan pernah 
menulis berita dengan menggunakan informasi dalam siaran pers. 
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1.9.4.2. Data Sekunder 

 Data sekunder berasal dari dokumen pendukung yang tidak langsung 

berasal dari peneliti, seperti dokumen, arsip, hasil penelitian atau 

sumber lain yang relevan. 

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan antara lain dengan :  

1. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui survei 

dengan instrumen kuesioner dan wawancara mendalam. 

2. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen, arsip, 

hasil penelitian atau sumber lain yang relevan. 

1.9.6. Teknik Pengolahan Data 

Data dalam penelitian ini diolah melalui tahapan berikut 

1. Editing 

Melakukan kegiatan meneliti dan mengoreksi kembali keseluruhan 

data yang diperoleh dari daftar pertanyaan. 

2. Koding 

Melakukan kegiatan klarifikasi jawaban dari responden menurut 

jenisnya dengan tanda atau kode tertentu dalam bentuk angka 

3. Tabulasi 

Menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian berbentuk 

tabel 
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1.9.7. Analisis Data 

Analisis data penelitian dilakukan dengan beberapa cara, antara lain 

1. Analisis Korelasi Spearman 

Pengukuran hubungan antara dua variabel dilakukan dengan 

menggunakan Spearman Correlation. Korelasi nonparametrik ini 

digunakan karena variabel tidak terdistribusi normal17. (Siegel, 

1994 : 38) 

2. Analisis Regresi Linier Sederhana  

Pengukuran pengaruh antara dua variabel dilakukan dengan 

menggunakan Analisis Regresi Linier Sederhana. Analisis ini 

digunakan untuk memprediksi pengaruh satu variabel terikat 

terhadap satu variabel bebas.   

3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Pengukuran pengaruh antara beberapa variabel independen 

terhadap satu variabel dependen diuji dengan menggunakan 

analisis regresi linear berganda.  

4. Analisis Jalur (Path Analysis)  

Alat ukur Structural equation modeling (SEM) khususnya 

SmartPLS digunakan untuk menguji model interaksi, nonlinearitas, 

variabel – variabel bebas yang berkorelasi, kesalahan pengukuran, 

gangguan kesalahan-kesalahan yang berkorelasi, beberapa variabel 

bebas laten dimana masing-masing diukur dengan menggunakan 

17 Sebelumnya telah dilakukan pengujian normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 
Berdasar hasil pengujian ditemukan bahwa semua data dari variabel tidak terdistribusi normal 
(signifikansi < 0.05) 
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banyak indikator, dan satu atau dua variabel tergantung laten yang 

juga masing-masing diukur dengan beberapa indikator. 

Untuk menguji hubungan variabel secara bersamaan, 

penelitian menggunakan analisis jalur dari Partial Least Square 

untuk menjelaskan hubungan antar variabel dengan cara terbaik 

berdasar keterbatasan data yang ada. Pengukuran ini dipilih karena 

sampel penelitian kurang dari 100. Sehingga ada kemungkinan 

bahwa model yang dihasilkan berbeda dengan model yang sudah 

teruji dalam teori.  

1.9.8. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana 

suatu alat ukur dapat mengukur apa yang ingin kita ukur. Hasil 

penelitian dapat dikatakan valid apabila terdapat suatu kesamaan 

antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada objek yang diteliti. 

1.9.9. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

kuesioner yang digunakan dapat dipercaya atau dapat memberikan 

perolehan hasil penelitian yang konsisten.  
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1.10. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan purposive sampling (non probability 

sampling) sehingga tidak dapat dilakukan generalisasi. Namun, pemilihan 

metode ini sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan peneliti untuk 

menjawab tujuan penelitian dan mampu memberikan jawaban yang lebih 

mendalam dari femonena yang diteliti. Selain itu, sampel yang kecil juga 

berpotensi membuat hasil penelitian mempunyai tingkat error yang cukup 

tinggi. Dalam pengukuran menggunakan PLS, sampel yang kecil 

mempunyai model fit yang rendah, sehingga sulit untuk membuktikan 

hipotesis. Populasi penelitian juga tidak dapat didetailkan karena 

keterbatasan data jumlah jurnalis yang sebenarnya.  

 

 


