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1.1 Latar Belakang 

Berita online memiliki karakteristik yang berbeda dengan berita di media 

dengan platform lainnya, terutama dengan media cetak. Mengutamakan kecepatan, 

merupakan satu dari beberapa ciri khas berita online. Jika dibandingkan berita di 

media cetak maupun di media televisi atau radio, media online lebih cepat 

menginformasikan kepada publik karena tidak membutuhkan banyak prosedur 

untuk mengunggahnya ke dunia maya.  

Reporter di lapangan begitu menemui suatu peristiwa langsung melaporkan 

apa yang dilihat, didengar dan dirasakannya tanpa meninggalkan 5W 1H (what, 

who, when, where, why & how). Demikian pula dengan editor di ruang newsroom, 

setelah menerima berita yang dikirim wartawan di lapangan melalui surat 

elektronik lalu memeriksanya dan jika sudah tidak ada kesalahan penulisan dan 

keganjilan dalam logika penulisan maka mengunggahnya ke website media 

tersebut. Perangkat yang digunakan oleh wartawan di lapangan pun cukup 

sederhana, hanya berbekal telepon pintar maka seorang wartawan sudah bisa 

memproduksi berita, mulai dari menulis, mengambil gambar dan membuat video 

pendek jika diperlukan.  

Ia juga bisa ikut mendistribusikan berita yang telah dibuat dan diunggah 

editor ke website, dengan membagi melalui media sosial miliknya. Demikian pula 



editor di newsroom tidak membutuhkan banyak perangkat, cukup satu unit personal 

computer semuanya sudah bisa dilakukan seorang diri karena tidak membutuhkan 

layouter layaknya sebuah surat kabar atau mixer seperti di televisi dan radio. 

 Hadirnya internet yang diikuti dengan perkembangan teknologi yang selalu 

menyertainya. Diperkenalkannya world web wide (www) pada 1991 di dunia 

internet sedikit demi sedikit merubah kebiasaan manusia. Teknologi web yang 

pertama kali dikenal sedikit ada interaksi atau yang dikenal sebagai web 1.0 yang 

memiliki sifat read (dibaca), berfungsi sebagai pemberi informasi yang bersifat satu 

arah. Informasi dan konten yang dimuat oleh admin hanya bisa dilihat para 

pengunjung tanpa memberikam komentar. Bahasa yang digunakan dalam web 1.0 

adalah HTML.  

 Munculnya web 2.0 menawarkan sebuah pengalaman baru di dunia maya, 

web generasi kedua ini lebih mengedepankan kolaborasi dan sharing informasi 

secara online. Web 2.0 ini adalah platformnya berupa jaringan menjangkau semua 

perangkat yang terhubung dan merupakan aplikasi yang dapat terus diperbaharui 

menjadi semakin baik dengan semakin banyaknya yang menggunakan, 

mengkonsumsi, mencampur data dari berbagai sumber (Fuchs, 2014:32). Pada web 

generasi kedua ini informasi dan konten yang dimuat oleh admin dapat dikomentari 

atau ditanggapi oleh pengunjung, bahkan pengunjung bisa membuat konten sama 

dengan admin dan mengunggahnya. 

  Perkembangan teknologi seiring dengan keberadaan media, kemunculan 

dan maraknya internet di Indonesia pada era 90-an membuat beberapa media mulai 

membuat pada platform ini. Pada perkembangannya media online semakin marak 



dari tahun ke tahun, sejak media online pertama Republika Online (republika.co.id) 

pada 17 Agustus 1994, saat ini di Indonesia menurut Ketua Dewan Pers Yosep Adi 

Prasetyo, ada sekitar 47 ribu media massa, yang terdiri dari 2.000 media cetak, 674 

radio, 523 televisi termasuk lokal, dan lebihnya media daring. Pernyataan itu 

diucapkan ketika menyampaikan sambutan dalam peringatan Hari Pers Nasional 

2018 di Padang, Jumat (9/2/2018) lalu.1 Dikutip dari laman resmi Dewan Pers, 

http://www.dewanpers.or.id, pada Minggu (19/2/2017), ada sekitar 43.803 media 

online yang ada di Indonesia dan dari jumlah tersebut tercatat ada 500 media online 

yang terdaftar di Dewan Pers di mana baru ada 78 media yang terverifikasi faktual 

dan administrasi. Namun hanya ada tujuh media siber yang lolos verifikasi 

tersebut.2 

 Jumlah media online di Indonesia yang begitu banyak, bukan berarti kualitas 

pemberitaannya sesuai dengan prisip jurnalisme, yaitu sebagai watchdog, 

mendorong masyarakat agar kritis dan mengangkat suara-suara yang selama ini 

dilupakan, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai kuasa. Jurnalisme adalah hal 

yang paling mendasar seperti yang dituliskan Bill Kovach dan Tom Rosentiel dalam 

The Elements of Journalism, untuk membentuk masyarakat yang demokratis. 

 Perkembangan teknologi terutama dalam dunia cyber, membuat perusahaan 

media di Indonesia mulai melirik platform satu seperti telah dipaparkan di atas. 

Selain kondisi media cetak mulai mengalami penurunan dari pendapatan iklan dari 

                                                             
1 https://news.okezone.com/read/2018/02/09/337/1857034/ketua-dewan-pers-sebut-
indonesia-punya-47-000-media-massa-terbanyak-di-dunia, diakses pada 1 Februari 2019 pukul 
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tahun ke tahun, tergambar dari hasil riset Nielsen di mana jumlah pendapatan 

belanja iklan koran (media cetak) turun 11 persen dari tahun 2013 ke tahun 2017, 

tetapi total pendapatan iklan koran yang masih tetap berada pada angka Rp 21 

triliun. Porsi belanja iklan di media cetak paling banyak dengan share 97 persen 

adalah kategori hotel dan restoran, lalu kesehatan dan pengobatan serta toko atau 

toko spesialis dengan share 95 persen, disusul kategori institusi pendidikan formal 

sebesar 89 persen, multivitamin dan suplemen sebesar 18 persen, terakhir kategori 

perangkat dan layanan komunikasi masih pada angka 12 persen.3 

 Media online yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan 

turunnya pendapatan iklan media cetak, berusaha mendapatkan penghasilan yang 

sebanyak-banyak untuk menghidupi dirinya. Setidaknya ada beberapa cara yang 

dilakukan media online untuk nendapatkan penghasilan, cara pertama dengan 

berlangganan yaitu, masyarakat yang ingin membaca konten berita dalam media 

tersebut harus berlangganan kepada perusahaan media seperti yang dilakukan oleh 

kompas.id.  

 Cara lainnya adalah dengan mengandalkan iklan dari Google AdSense 

karena jarang sekali media online menayangkan iklan lokal atau memasang 

langsung di situs berita, pemasang iklan lebih memasang iklan melalui Google 

AdSense karena lebih mudah tersebar luas di berbagai media online, termasuk blog 

dan bisa memilih secara spesifik, mulai dari demografi pembaca sampai pada jenis 

berita di mana iklannya akan dipasang. Media online yang mengandalkan cara ini 

                                                             
3 https://www.nielsen.com/id/en/press-room/2017/MEDIA-CETAK-MAMPU-
MEMPERTAHANKAN-POSISINYA.html, diakses pada 1 Februari 2019, pukul 24:36. 
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berusaha berbagai cara agar trafik situsnya tinggi, pengunjungnya banyak dan 

pembacanya ramai. Trafik berpengaruh pada penghasilan, sebagaimana oplah dan 

iklan di media cetak. Untuk meningkatkan trafik satu di antaranya dengan menulis 

judul berita umpan klik (clickbait journalism).4  

 Untuk meningkatkan trafik media online pada awal perkembangannya 

banyak menampilkan berita-berita mengenai seks, kriminalitas dengan 

memanfaatkan sisi vulgaritas. Berita bencana dan kecelakaan juga banyak diekspos 

media online dengan mengupas sisi kesedihan yang dapat menyayat hati pembaca 

dan vulgaritas ketika mengekspos korban. Selain juga berita mengenai selebriti, 

baik berupa infotainment maupun berita lainnya yang menonjolkan kehidupan 

mereka. Misalnya kasus video porno Luna Maya dan Ariel serta tokoh politik 

lainnya yang juga tersebar video seronoknya bersama pria atau perempuan lain 

yang bukan istrinya, justru ditampilkan secara vulgar.  

 Media online bukannya memberikan informasi yang komprehensif tetapi 

justru seolah-olah memberi tahu cara atau bentuk tubuh orang yang ada di dalam 

video tersebut sehingga membuat pembaca mempunyai sensasi atau bayangan dan 

berbuat hal yang serupa. Narasumber yang diwawancarai dengan alasan kecepatan, 

terkesan hanya satu sisi saja, entah dari sisi korban atau aparat yang berwajib. 

Konfirmasi dilakukan kemudian, bisa dimasukkan dalam satu berita setelah 

dilakukan pengeditan atau dimunculkan dalam berita lain yang masih terkait.  

                                                             
4 https://www.romelteamedia.com/2017/09/mengintip-penghasilan-media-online.html, diakses 
pada 1 Februari 2019, pukul 17:08. 

https://www.romelteamedia.com/2017/09/mengintip-penghasilan-media-online.html


 Perkembangan berikutnya, media online merubah pemberitaan dari 

menonjolkan sisi vulgaritas karena banyak mengundang kritik dan dianggap 

memengaruhi pembaca. Mereka memilih cara lain untuk meningkatkan trafik 

sehingga bisa menarik iklan. Pada awalnya penulisan berita dengan mengundang 

klik dari pembaca didominasi berita hiburan dan selebriti tetapi pada perkembangan 

berikutnya juga terdapat pada hampir semua pemberitaan yang mengundang 

perhatian publik. Berita mengenai terorisme, Pemilu, bencana alam, kecelakaan 

juga tidak luput dari berita jenis ini.  

 Munculnya penulisan berita semacam tersebut di atas yang diturunkan oleh 

media online, setelah berita mengenai seks, kriminalitas dan kekerasan berkurang 

secara kuantitas. Perubahan itu dipelopori oleh Tribun, media daring yang tumbuh 

di tengah rendahnya minat baca masyarakat. Judul sensasional daripada isi 

beritanya ini kemungkinan dilakukan untuk mensiasati agar pembaca mau 

membaca berita yang diturunkan.  

 Belakangan hal ini dikeluhkan oleh pembaca karena beberapa kali judul 

tidak sesuai dengan isi berita. Selain, prinsip media online yang mengutamakan 

kecepatan sehingga tidak jarang mengabaikan keakuratan. Wartawan di lapangan 

dituntut untuk melaporkan berita secepatnya dan begitu pula editor, segera 

mengunggahnya tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Tidak mengherankan jika 

pembaca sering menemui berita yang salah tulis, salah tanda baca, salah data dan 

tidak akurat. Berita yang diturunkan pun sering tidak memenuhi unsur objektivitas 

dengan adanya cover both side. Konfirmasi pihak yang berkepentingan dilakukan 

belakangan ketika berita awal sudah naik diunggah dalam website. Tidak jarang, 



konfirmasi dari pihak berkepentingan hanya mengulang dari berita yang sudah 

lebih dahulu diunggah sehingga kadang tampak sekedar sebagai formalitas saja. 

 Peristiwa pemberontakan narapidana kasus terorisme di Markas Komando 

(Mako) Brimob misalnya, ketika aparat keamanan irit mengeluarkan pernyataan 

kepada media mengenai kejadian tersebut sedangkan pada sisi lain peristiwa yang 

menyedot perhatian besar dari publik sehingga masyarakat membutuhkan informasi 

tersebut dari menit ke menit, detik ke detik. Demikian juga media, selain 

memberikan informasi juga berusaha memanfaatkan situasi ini guna menaikkan 

ratingnya. Contohnya, mengenai kabar Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang 

ditahan di rumah tahanan yang sama.5  

  Serangan ke Markas Polisi Daerah (Mapolda) Riau yang menewaskan Ipda 

Auzar di mana Tribun menuliskan berita mengenai keseharian Ipda Auzar semasa 

hidup, mulai dari korban yang dikenal sangat baik dan sangat bagus dalam 

bersosialisasi, dikenal sebagai sosok yang baik dan taat beragama, pesan terakhir 

korban yang berisi ingin segera dipertemukan dengan bulan Ramadan, hingga 

korban dikenal sebagai ustad dan guru mengaji justru ditekankan dan disampaikan 

kepada pembaca daripada informasi lain yang lebih penting untuk publik. 

 Informasi seputar Pilpres 2019 dengan cara-cara sensasional, agar menarik 

perhatian pembaca untuk membukanya meskipun kadang informasi yang ada di 

dalam berita tersebut bertolak belakang atau tidak sesuai dengan judul atau headline 

yang disajikan. Contohnya, Tribunnews menurunkan berbagai berita spekulasi 

                                                             
5 http://www.remotivi.or.id/pantau/466/Bagaimana-Tribunnews-Membantu-
Terorisme?fbclid=IwAR1Me3KWYiv5X-v2zar-jGcf4uCR2BQSKfdzbH9Ovtf9ccfMVIxNxM76JMs, 
diakses pada 24 Januari 2019 pukul 09:41. 
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mengenai seputar siapa yang bakal mendampingi Presiden incumbent Joko Widodo 

(Jokowi) saat mencalonkan kembali sebagai Presiden periode 2019-2024, di 

antaranya informasi dalam berita berjudul “Tetangga Kaget Dengar KH Ma'ruf 

Amin Jadi Cawapres Jokowi.” 

  Demikian pula ketika terjadi kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 rute 

Jakarta-Pangkal Pinang, yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, pada Senin 

(29/10/2019) diberitakan melalui berbagai sudut pandang. Mulai dari kabar pertama 

yaitu, hilangnya pesawat Lion Air JT 610 beberapa menit setelah take off dari 

Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, dipastikan jatuh, ditemukannya beberapa 

barang-barang milik korban dan jenazah korban, sampai evakuasi yang dilakukan 

oleh Basarnas dan tim gabungan dari awal hingga akhir. Kegiatan korban terakhir 

sebelum mengalami kecelakaan, juga menjadi santapan media dalam pemberitaan. 

Misalnya, isi perbincangan terkahir melalui aplikasi WhatsApp antara korban yang 

merupakan pramugari pesawat tersebut dengan kekasihnya dan kemudian diunggah 

dalam akun media sosial Instragram milik sang kekasih.  

  Unggahan terkahir di media sosial Instagram milik pramugari yang menjadi 

korban bernama Alfiani Hidayatul Solikah juga menjadi santapan media online 

dalam hal ini Tribun. Ada setidaknya sembilan berita mengenai hal tersebut, 

dikemas dengan judul yang berbeda tetapi jika dibaca secara seksama maka isi 

berita tidak jauh berbeda antara satu dengan lainnya.  Unggahan di akun media 

sosial yang menjadi santapan media online, tak hanya pada milik Alviani tetapi juga 

pada pramugari Lion Air lainnya Citra Novita yang juga ikut menjadi korban. 



  Satu peristiwa atau fakta informasi, pemberitaan menjadi banyak tema yang 

dibahas. Mulai dari sisi pribadi, tokoh-tokoh yang terlibat dan drama di balik 

peristiwa pun dikulik yang terkadang sudah jauh dari fakta peristiwa tersebut. 

Sebuah peristiwa dijadikan sebuah legitimasi untuk mengunggah berbagai berita 

yang terkadang tidak selayaknya atau sepatutnya ditampilkan kepada publik.  

  Menggunakan cara-cara tersebut, media online bisa meraup viewer dan 

visitor sekaligus pembaca yang banyak. Publik dibuat penasaran terhadap isi berita 

dan kemudian dibawa ikut terhanyut dalam suasana sehingga mampu menguras 

emosi si pembaca. Jika masyarakat terlewat pada berita yang sudah diunggah 

sebelumnya, tidak perlu khawatir karena ada berita yang bisa disebut recycle 

ditampilkan kemudian. Dengan cara memenuhi keinginan publik maka Tribun akan 

menjadi rujukan ketika ingin mencari berita. Media online Tribun sering bertukar 

posisi 1 dan 2 dengan Google.com di situs Alexa.com yang menghitung jumlah 

viewer dan visitor semua media online. Situs ini juga menyediakan seperangkat 

cara yang bisa dimanfaatkan oleh pemilik media online melihat demografi 

pembacanya dan berita apa saja yang mereka baca. 

1.1 Tabel Posisi Media Online di Indonesia 

RANKING 

ALEXA6 

MEDIA ONLINE TAHUN 

BERDIRI 

PEMILIK 

2 Tribunnews.com 2010 Kompas Gramedia Grup 

4 Detik.com 1998 CT Corp 

6 Okezone.com 2007 MNC Grup 

10 Kompas.com 1998 Kompas Gramedia Grup 

11 Liputan6.com 2000 Emtek 

  

                                                             
6 https://www.alexa.com/topsites/countries/ID, diakses pada Minggu, 24 Februari 2019 pukul 
15:42 WIB. 

https://www.alexa.com/topsites/countries/ID


Melihat tabel di atas, media online yang menempati peringkat lima besar dimiliki 

oleh pemilik modal atau korporasi besar media di Indonesia. Investasi dana yang 

besar ditanamkan, pasti pemilik modal ingin mendapatkan keuntungan dari uang 

yang telah diberikan untuk membiayai media tersebut. Selain berita bertema 

seks, kriminal, dunia selebriti, bencana dan tragedi. Konten sensual pada berita 

online berkembang mendulang rasa sensasi, penasaran dan yang lainnya dengan 

mengambil berbagai sudut pandang ketika menuliskan selain berita bertema di atas, 

misalnya saja berita politik, olahraga dan hukum. Cara-cara tersebut tidak hanya 

dilakukan oleh sebuah media online saja tetapi hampir merata di semua media 

online.  

 Berita-berita semacam itu sebenarnya tidak hanya ada pada satu media 

online tetapi hampir merata semua media yang menggunakan platform tersebut, 

untuk menggaet klik pembaca. Misalnya saja pada saat ini menjelang Pemilu yang 

dilaksanakan secara serentak, baik untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/ Kota, 

Provinsi maupun DPR RI dan DPD RI serta memilih Presiden pada 17 April 2019. 

Setiap tahap Pilpres tentu akan mengundang perhatian mastyarakat, tidak terkecuali 

media yang bertugas memberikan informasi kepada khalayak luas. Peristiwa-

peristiwa tertentu dikemas media dalam berbagai pemberitaan. Ada yag hanya 

fokus pada sisi tertentu tapi ada juga yang mengambil dari berbagai sudut pandang. 

Gencarnya pemberitaan media, terutama pada platform online, terkadang 

mengabaikan keakuratan dari informasi yang disebarluaskan. 

 



1.2 Rumusan Masalah  

Media online mengadopsi proses gatekeeping yang dilakukan oleh media 

tradisional. Apapun informasi yang ada pada suatu peristiwa, ditulis wartawan di 

lapangan dengan menggunakan telepon pintar dan jika memungkinkan langsung 

disertai dengan foto yang relevan kemudian dikirim ke redaksi melalui surat 

elektronik. Berita yang sudah diterima oleh redaksi melalui email kemudian 

dilakukan penyuntingan oleh editor di newsroom dan lalu jika sudah dianggap tidak 

ada kesalahan kemudian diunggah ke dalam website.  

Editor mempunyai wewenang untuk melakukan penyuntingan, mulai dari 

judul, lead dan sampai dengan tubuh berita tanpa merubah substansinya. Untuk 

peristiwa-peristiwa tertentu di mana wartawan kebetulan berada di lokasi kejadian, 

untuk mengejar kecepatan seorang jurnalis tidak perlu langsung menulis berita 

tetapi bisa melaporkan melalui telepon dan editor yang menuliskan ke dalam berita 

sekilas, tanpa melupakan faktor 5W + 1H. Meskipun jurnalis tetap diharuskan 

menuliskan berita ketika ada perkembangan lebih lanjut mengenai peristwa 

tersebut. Persaingan antar portal berita, membuat wartawan dan editor harus super 

kreatif mencari sumber-sumber yang dipercaya dan lebih cepat dalam penyajian 

berita dari kompetitornya, agar pembaca tidak beralih ke media online lainnya 

untuk mencari perkembangan suatu peristiwa tertentu. 

 Demi mengejar kecepatan, kedalaman pemberitaan bukan menjadi lagi hal 

yang penting seperti halnya pada media cetak. Informasi yang disajikan tidak 

menunggu lengkap, yang penting unsur 5W + 1H terpenuhi lebih dahulu lalu berita 

dikirim ke redaksi. Terkadang keakuratan penulisan dan pemilihan narasumber 



yang kompeten juga menjadi terkesampingkan untuk mengejar kecepatan. Contoh-

contoh di atas menggambarkan, beberapa berita dituliskan tidak mengambil 

narasumber utama yang dapat dipercaya sebagai sumber informasi dan justru 

mengambil narasumber kedua atau bahkan ketiga, agar selalu update dalam 

pemberitaan. 

 Dalam menyajikan berita kepada masyarakat, media seharusnya 

memberikan kebenaran dalam hal ini keakuratan berita serta disiplin dalam 

melakukan verifikasi dan transparan. Ketika media online hadir, pemberitaan yang 

disajikan hanya ingin memuaskan hasrat pembaca dan memenuhi rasa ingin tahu 

publik pada satu hal. Media kemudian mengemas berita dari berbagai sudut 

pandang sehingga khalayak dapat memilih dan menikmati perkembangan berita 

yang sedang banyak dibicarakan atau baru saja terjadi dan viral di dunia maya pada 

saat itu, dari menit ke menit atau dari jam ke jam.  

 Berita terus direproduksi, tidak hanya mengambil dengan berbagai sudut 

pandang tetapi juga mengambil fenomena-fenomena yang sedang terjadi di sekitar 

peristiwa untuk diberitakan. Saat sumber resmi tidak mengeluarkan pernyataan 

apapun atau tidak ada lagi perkembangan yang menarik, media online berusaha 

terus untuk memberikan perkembangan terkini, entah sumber yang diambil kredibel 

atau tidak, informasi yang disampaikan berguna untuk pembaca atau tidak.  

 



1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari topik penelitian ini penulis ingin mengetahui, bagaimana 

penyeleksian informasi atau berita yang terjadi pada rutinitas media dan organisasi 

sehingga terbentuk pola komodifikasi informasi di media Tribunnews?  

 

1.4 Signifikansi Penelitian 

1.4.1 Signifikansi Akademis 

 Penelitian ini berguna sebagai kajian akademis untuk melihat perspektif lain 

dari konsep yang berbeda, mengenai informasi menjadi berita yang dipublikasikan 

dipublikasikan oleh media massa terutama pada platform online yang terkait 

dengan kebijakan media sehingga dapat bermanfaat jika ingin melakukan penelitian 

terutama berita di media online.  

1.4.2 Signifikansi Praktis 

 Penelitian ini secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan kegunaan pada pengelola media untuk menerapkan jurnalisme sesuai 

dengan kode etik jurnalistik. Media juga diharapkan dapat memberikan informasi 

yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan yang seolah-olah dibutuhkan 

khalayak tetapi ternyata hanya untuk memuaskan rasa penasaran saja dan 

mengundang pengiklan untuk memasang iklan produknya. 

1.4.3 Signifikansi Sosial 

 Secara sosial penelitian ini juga berguna bagi masyarakat untuk melihat 

media dalam memproduksi berita tidak hanya sekedar menyampaikan informasi 

saja tetapi ada tujuan lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat 



lebih cerdas memilih dan memilah berita yang memang benar-benar 

dibutuhkannya. 

 

1.5 Kerangka Teoritis 

1.5.1 State of the Art 

 Ada beberapa pemikiran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti lain, terkait dengan penelitian ini. Serta menjadi pertimbangan dalam 

penelitian ini, di antaranya; 

 Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Farid Pribadi (2018) dengan judul 

Komodifikasi Derita Korban Bencana. Penelitian ini menganalisis berita online 

yang ditampilkan oleh media online www.suara.com dan www.serambinews.com 

mengenai pemberitaan bencana alam gempa bumi serta Tsunami yang mengenai 

Kota Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah, dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis framing 

model Robert Entman seperti yang dituliskan Eriyanto dalam Analisis Framing: 

Konstruk, Ideologi, dan Politik Media tahun 2005. Hasil penelitian ini menemukan 

terdapat praktik komodifikasi derita korban bencana pada kedua media massa 

berplatform online tersebut. Praktik komodifikasi diwujudkan melalui gaya 

pemberitaan yang bombastis dan sensasional. Penayangan gambar korban 

meninggal yang vulgar dan penggunaan kata-kata yang mampu menambah 

kesedihan korban justru ditonjolkan. Praktik semacam ini justru menandakan 

jurnalis dalam menulis berita hanya memakaki logika komersil saja. Sementara 

http://www.suara.com/
http://www.serambinews.com/


pemberitaan yang bermuatan ajakan untuk berempati kepada kondisi korban justru 

minim. 

 Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dyah Rachmawati Sugiyanto (2015) 

dengan judul Komodifikasi Berita Dibalik Ideologi Ekonomi Politik Media (Studi 

Pada Program ‘Polemik‘ Di Radio Sindo Trijaya 104.6 Fm Jakarta). Melalui 

pendekatan ekonomi politik media, penelitian ini mengungkap bagaimana 

komodifikasi berlangsung pada sebuah perusahaan media yang mengemas 

informasi aktual dalam sebuah program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

komodifikasi berita dalam program talkshow Polemik Sindo Trijaya berlangsung 

di balik ideologi ekonomi politik media. Komodifikasi dalam konsentrasi 

pembahasan mengenai khalayak, diketahui bahwa Polemik bertujuan mendidik 

publik (pendengar) untuk bersikap atas pengetahuan yang telah didengarnya. Hal 

ini menunjukkan bahwa Tim redaksi masih peduli dengan khalayak, tidak seperti 

yang diungkapkan Mosco bahwa komodifikasi tidak terlalu konsen dengan 

khalayak. Komodifikasi pada konsentrasi pekerja, diketahui bahwa tim redaksi 

bekerja sama mendukung idealisme konsep program talkshow, selektif memilih dan 

mengundang narasumber demi menjaga kekhasan talkshow, yang sebenarnya 

mereka berada dibalik ideologi ekonomi politik media itu sendiri. 

 Komodifikasi yang dilakukan oleh redaksi Sindo Trijaya FM di antaranya, 

pertama, komodifikasi isi berita, di mana prosesnya sejak awal. Tim redaksi 

menentukan topik dengan menjaring isu dari berbagai berita yang terbit di surat 

kabar. Masih terkait konten, selain media massa cetak dan online, televisi dan media 

sosial juga menjadi referensi ide. Mereka mencari isu-isu yang sekiranya dapat 



menarik pendengar menyimak dan berpartisipasi aktif dalam perbincangan, 

tidak hanya seputar politik tetapi yang sedang hangat menjadi perbincangan 

masyarakat. Praktik komodifikasi berita sangat lekat kaitannya dengan bagaimana 

redaktur menyajikan fakta. Fakta yang disajikan  dalam  Polemik  Sindo Trijaya  

digali  dari narasumber. 

 Berikutnya adalah komodifikasi khalayak, di mana redaksi memilih isu-isu 

yang sedang marak karena jika isu tersebut terdengar datar-datar saja maka 

pendengar maka partisipasi langsung dari pendengar terhadap isu yang sedang 

diangkat oleh media tersebut juga tidak terlalu banyak, demikian sebaliknya. 

Redaksi Trijaya FM juga mengundang media agar isu yang dikemas bisa 

diberitakan dan menyebar kemana-mana. Rubrik polemik menurut redaksi Trijaya 

FM sudah menjadi milik publik di mana semua orang, bisa berdebat dan berdiskusi. 

 Terakhir adalah komodifikasi pekerja media, di mana tim redaksi Polemik 

dituntut untuk menghasilkan program yang mampu membuat rating radio berada di 

posisi atas (bahkan teratas). Tetapi kadang, tuntutan yang berdasarkan pemikiran 

ekonomi media tidak dibarengi dengan tuntutan menyajikan program yang 

berkualitas dan layak didapat oleh pendengar/ audiens. Redaksi menerapkan frame 

yang menyeluruh dan khusus untuk kriteria host, redaksi memilih orang yang smart 

dan berkarakter. Selain sudah memiliki positioning di mana setiap pekan 

menghadirkan pembicaraan yang menarik. 

 Ketiga, penelitian yang dilakukan M Rizky Kertanegara (2018) yang 

mengambil judul Penggunaan Clickbait Headline pada Situs Berita dan Gaya Hidup 

Muslim Dream.co.id. Pada penelitian ini, penulis tertarik melakukan analisis isi 



(konten) terhadap headline yang digunakan Dream.co.id, sebuah situs web berita 

dan gaya hidup Muslim Indonesia yang mulai banyak menjadi pilihan pembaca di 

Indonesia. Memaparkan mengenai fenomena clickbait, dua jenis clickbait headline 

dan menggunakan Information-Gap Theory.  

 Rizky berpendapat fenomena ini memunculkan dua sisi yang berlawanan 

bagi reporter sebagai ujung tombak para produsen media berita online. Satu sisi, 

reporter memiliki tuntutan bisnis, baik dari redaktur atau dari pemilik media, untuk 

menarik perhatian pembaca dengan penggunaan clickbait headline-nya agar traffic-

nya tinggi. Sisi lain, reporter juga harus tetap memperhatikan Kode Etik Jurnalistik. 

Jangan sampai, penggunaan clickbait headline ini memanipulasi keingintahuan atau 

rasa penasaran pembaca, sehingga mereka merasa tertipu dengan berita yang 

disampaikan. Pemenuhan kebutuhan akan informasi dan hiburan menjadi faktor 

utama para audiens untuk aktif mengonsumsi media.  

 Hasil penelitian menunjukkan hampir setengah dari sampel artikel yang 

paling banyak dilihat (most viewed) oleh para pembacanya menggunakan teknik 

clickbait headline. Hal ini menunjukkan keberhasilan penggunaan clickbait 

headline dalam menarik keingintahuan pembaca untuk mendapatkan isi berita 

secara lengkap. Penulis tidak menemukan penggunaan nama-nama terkenal atau 

familiar dalam artikel situs Dream.co.id seperti yang penulis temukan sebelumnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa tim redaksi dari situs Dream.co.id sudah menerapkan 

pedoman media cyber dan Kode Etik Jurnalistik dalam headline. 

 Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Dwi Wardani dan Heni 

Indrayani (2018) mengenai “Netralitas Konten Berita Online (Analisis Framing: 



Berita Reuni Alumni 212 di detik.com).” Pada penelitian ini, penulis menggunakan 

analisis framing mencoba menggambarkan bagaimana cara media online dalam hal 

ini detik.com, dalam menerapkan prinsip jurnalisme dalam melakukan peliputan 

berita mengenai aksi berjilid yang dilakukan oleh alumni 212. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa detik.com telah melaksanakan fungsi media karena 

menerapkan prinsip netralitas. Penelitian ini tidak menemukan pendapat subjektif 

dan kepentingan politik dalam teks dan detik.com fokus pada penggunaan elemen 

‘What’ dan ‘Who” untuk menjelaskan masalah ini secara lebih objektif. 

 Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Inge Hutagalung (2016) berjudul 

Budaya Organisasi dan Dinamika Ruang Redaksi (Proses Gatekeeping di Kompas 

dan Koran Tempo). Penelitian kualitatif dengan paradigma intrepretatif, dan 

bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang bagaimana budaya 

organisasi dapat juga mengambil bagian dalam proses gatekeping. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai budaya kolektivisme dalam organisasi media cenderung 

mendominasi dalam kebijakan serta proses gatekeeping untuk menghindari gaya 

konfrontasi dalam mencari dan memproses berita. Di sisi lain, hasil penelitian juga 

menunjukkan adanya budaya individualisme yang mendominasi gatekeeping 

karena lebih fleksibel dan tergantung pada intuisi dan perasaan jurnalis. Terkadang 

jurnalis menggunakan gaya konfrontasi dalam mencari dan memproses berita. 

Namun, baik organisasi media cenderung memiliki nilai kolektivisme atau budaya 

individualisme yang dominan, keduanya melakukan proses pemeliharaan gerbang 

berdasarkan kode etik dan memiliki orientasi ke ruang publik serta tujuan yang 

tidak hanya untuk menghasilkan uang tetapi juga mengejar nilai-nilai ideal tertentu. 



 Keenam, jurnal yang dibuat oleh Pratiwi Cristin Harnita (2015) mengenai 

“Elemen Jurnalistik Juga Untuk Blogger?” Di mana dalam penelitian tersebut 

menyoroti fenomena munculnya blog sehingga semua orang bisa menjadi penulis. 

Blog kemudian menkadi sangat berpengaruh karena menarik minat warga, terutama 

isu-isu yang tidak muncul di media massa konvensional dapat ditemukan di blog 

pribadi sebagai kritik atau kontrol kinerja pemerintah. Blogger bisa menulis tanpa 

tekanan dari manajemen atau pemerintah. Itulah sebabnya aktivitas blogging adalah 

bagian atau jurnalisme warga. Beberapa blogger menganggap bahwa blog adalah 

catatan harian terbuka maka dia bisa bebas mengekspresikan aspirasi mereka 

dengan baik negatif atau positif. Tapi sekarang, peran blog jauh melampaui 

pemikiran wartawan profesional, ternyata blog berkembang tidak hanya sebagai 

buku harian saja, tetapi berubah menjadi sumber informasi yang paling dicari saat 

ini. Blogger perlu mengetahui unsur-unsur jurnalistik. Jadi, jurnalis warga perlu 

mengetahui sembilan elemen jurnalisme dan terpenting adalah motivasi di balik 

tulisan yang dibuat. Dari semua elemen itu, nilai dasar elemen jurnalistik untuk 

jurnalisme warga adalah Independensi, kebebasan dan tanggung jawab sosial. Pada 

akhirnya, blogging adalah bagaimana jurnalis warga memiliki itikad baik berbagi 

informasi dengan satu sama lain. Dengan demikian tulisan para blogger akan lebih 

bermakna dan berkualitas. 

 Dari penelitian-penelitian di atas telah diteliti beberapa hal mulai dari 

komodifikasi berita yang dilakukan oleh media online dan media penyiaran (radio), 

kemudian bagaimana efektifitas penggunaan judul clickbait, bagaimana media 

memberitakan mengenai aksi unjuk rasa berseri atau berjilid yang dilakukan oleh 



kelompok 212, proses gatekeeping di Kompas dan Koran Tempo dengan melihat 

budaya organisasi serta dinamika ruang redaksi, dan perlunya elemen jurnalisme 

juga dianut oleh jurnalis warga atau citizen journalism. Meskipun demikian belum 

ada yang mencoba melihat, proses gatekeeping di media online sehingga 

menghasilkan berita yang khalayak konsumsi sehari-hari melalu gawainya masing-

masing. Proses gatekeeping yang akan dilihat peneliti yaitu mulai dari level 

communication routine sampai dengan level organizational media online dalam hal 

ini Tribunnews. Pengambilan objek Tribunnews karena selama beberapa waktu, 

media online ini mampu bertahan pada peringkat pertama dan kedua di situs 

alexa.com, yaitu situs yang menyediakan penghitungan berdasarkan jumlah click 

dan page views serta demografi pembaca sebuah portal website.  

1.5.2 Paradigma Penelitian 

 Paradigma dalam penelitian komunikasi tidak hanya satu yang digunakan 

sebagai cara pandang suatu realitas. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis 

dengan metode penelitian studi kasus. Paradigma kritis berpandangan, manusia di 

dunia bertindak berdasarkan keinginan ingin mendapatkan kuasa. Ini berhubungan 

dengan kepemilikan hak istimewa dan melakukan penindasan kepada ras atau etnis, 

kelas sosial ekonomi, jenis kelamin, kemampuan secara psikis dan fisik atau 

kecenderungan seksual (Lincoln, Lynham&Guba, 2011:102).  

 Menurut Merriam (1991), penelitian kritis diarahkan untuk memelajari 

struktur sosial, kebebasan dan penindasan, dan kuasa serta kontrol. Penelitian 

dengan paradigma ini percaya jika pengetahuan itu diproduksi dan dapat bertahan 



adanya struktur yang menindas dan memindahkan penindasan kepada 

ketidakberdayaan (Lincoln, Lynham&Guba, 2011:102). 

 Paradigma ini secara ontologi bersifat relatif artinya merupakan realitas 

lokal dan spesifik yang dibangun bersama di mana secara epistemologi temuan 

yang dihasilkan bersama, transaksional atau subjektif. Dalam artian, realitas dalam 

penelitian ini bersifat khusus dan lokal. Posisi peneliti membangun temuan 

sehingga menciptakan suatu pemahaman, ini diperoleh dari interaksi peneliti dan 

subjek penelitian yang saling terkait serta memengaruhi. Epistemologi maupun 

ontologi berjalan beriringan karena gagasan mengenai pengetahuan sebagian besar 

bergantung pada gagasan mengenai tentang siapa yang melakukannya. 

1.5.3 Ekonomi Politik 

 Istilah ekonomi berakar dari kata Yunani klasik ‘oikos’ yang berarti rumah 

dan kata ‘nomos’ yang berarti hukum, atau pada awalnya mengacu pada 

manajemen rumah tangga. Untuk politik berasal dari istilah Yunani pula, yang 

berarti negara-kota. Ekonomi politik awalnya manajemen keluarga dan politik. 

Banyak pula yang mengartikan ekonomi politik dengan pengertian mereka masing-

masing. 

 Mengacu pada berbagai pengertian ekonomi politik yang telah 

dikemukakan para pemikir-pemikir, telah memengaruhi ekonomi politik di bidang 

komunikasi. Ekonomi politik sebagai studi tentang hubungan sosial, khususnya 

hubungan kekuasaan yang saling menguntungkan antara produksi, distribusi dan 

konsumsi. Tapi ekonomi politik tidak hanya sekedar itu saja karena meminta untuk 

fokus pada seperangkat hubungan sosial yang diorganisasi di sekeliling kuasa 



(power) atau kemampuan untuk mengontrol orang lain, proses dan segala sesuatu, 

bahkan menghadapi perlawanan atau penolakan. Tetapi dengan definisi tersebut, 

akan kesulitan dalam membedakan antara produsen, distributor dan konsumen. 

Definisi ekonomi politik yang jauh lebih umum adalah kajian kontrol dan 

kelangsungan hidup dalam kehidupan sosial (Mosco, 2009: 25). Ekonomi politik 

sebagai cara untuk memelajari hubungan sosial, terutama hubungan kuasa, yang 

bersama-sama melakukan produksi, distribusi dan konsumsi. 

 Dalam politik ekonomi kritis, Marx mengajarkan bahwa alat produksi yang 

ada di masyarakat menentukan sifat masyarakat, sehingga ekonomi adalah dasar 

dari semua struktur sosial. Marxisme dianggap sebagai sumber teori kritis. 

Penelitian paradigma kritis meneliti bagaimana kekuasaan, penindasan dan hak 

istimewa adalah produk tertentu di seluruh masyarakat. Sedangkan tradisi kritis 

berusaha untuk memahami sistem, struktur kekuasaan dan ideologi dominan yang 

kepentingannya dilayani oleh struktur kekuasaan ini (Littlejohn, 2017:44). 

 Perspektif ekonomi politik kritis mengikuti Marx untuk memberikan 

perhatian kepada pengorganisasian properti dan produksi pada industri budaya atau 

pun industri lainnya, mereka tidak mengelak bahwa memproduksi dan 

mengkonsumsi budaya itu membuat adanya pilihan secara terus menerus, tetapi 

mereka juga melakukan hal tersebut dalam struktur yang lebih besar. Gagasan yang 

diutarakan Marx ini sebagai bentuk kritik dari politik ekonomi liberal yang fokus 

pada pertukaran di pasar di mana individu sebagai konsumen mempunyai 

kebebasan untuk memilih komoditas yang saling berkompetisi antara manfaat dan 

kepuasan yang ditawarkannya. Dalam perspektif ekonomi liberal maka ada 



persaingan dalam media massa dalam menarik khalayak sebanyak-banyaknya, 

dengan cara mengkomodifikasi setiap hal dalam pemberitaannya 

(Golding&Graham, 1991:18) 

 Pendekatan ekonomi politik ini kritis karena melihat pengetahuan sebagai 

produk perbandingan dengan badan-badan pengetahuan lain dan dengan nilai sosial 

(Mosco, 2009:128). Pendekatan ekonomi politik berada dalam ranah tradisi kritis. 

Paradigma kritis adalah semua teori sosial yang mempunyai maksud dan implikasi 

praktis dan berpengaruh terhadap perubahan sosial. 

 Melihat ekonomi politik komunikasi, titik start atau masuknya dari 

komodifikasi kemudian spasialisasi, dan strukturasi. Tetapi dalam penelitian ini 

hanya akan melihat dari komodifikasi.  

1.5.4 Komodifikasi 

 Sebelum menjelaskan lebih jauh apa itu komodifikasi, lebih dulu memahami 

konsepsi Marx mengenai komoditas, nilai guna dan nilai tukar. Komoditi adalah 

suatu objek di luar kita, suatu hal yang memuaskan keinginan manusia di mana sifat 

keinginan itu muncul sebagai kebutuhan manusia atau khayalan kemewahan 

belaka, tidak ada bedanya. Kegunaan suatu benda membuatnya menjadi nilai guna. 

Tetapi kegunaan ini bukanlah sesuatu yang di awang-awang. Karena dibatasi sifat 

dari fisik komoditas tersebut. Ia tidak memiliki apapun selain di dalam komoditas 

tersebut. Nilai guna akan menjadi suatu yang nyata jika anda menggunakan atau 

mengkonsumsinya. Nilai tukar adalah sesuatu yang mempunyai hubungan 

kuantitatif, di mana nilai-nilai satu jenis ditukar dengan nilai lain, suatu hubungan 

yang terus berubah sesuai waktu dan tempat (Marx, 1867:27). 



 Gagasan komoditi/komodifikasi telah digunakan dalam studi internet, 

misalnya sesuai dengan objek penelitian ini maka berita dapat disebut sebagai 

komoditas/komodifikasi karena merupakan objek yang ada di luar kita dan 

memuaskan keinginan manusia di mana muncul dari kebutuhan atau hanya 

imajinasi belaka. Berita ini memiliki nilai guna jika dikonsumsi oleh pembacanya, 

sedangkan berita menjadi nilai tukar jika menghasilkan sejumlah uang dari 

pendapatan iklan yang masuk. 

 Dengan kata lain informasi yang ditayangkan oleh media massa bukan 

semata-mata informasi saja tapi dipertukarkan dengan tingkat keterbacaan khalayak 

di mana dengan tingginya perhatian khalayak akan menjadikan rating share suatu 

berita akan meningkat. Sehingga tak heran kemudian apa yang ditampilkan 

dibungkus dengan berbagai pemberitaan dalam setiap sisi. Cara-cara itu diharapkan 

berbanding lurus dengan perolehan iklan yang didapatkan media massa tersebut, di 

mana media online sementara mendapat iklan dari Google Adsense. 

 Komodifikasi dalam logika politik ekonomi liberal, konsumen (khalayak) 

dibebaskan memilih antara komoditas berdasarkan kegunaan dan kepuasan yang 

ditawarkan di mana keduanya saling bersaing di pasar. Semakin besar permainan 

kekuatan pasar semakin besar pula kebebasan dari pilihan konsumen. Gagasan 

Adam Smith mengenai kompetisi bebas, yang mendorong melalui program 

privatisasi untuk meningkatkan pilihan konsumen dengan memperluas skala dan 

ruang lingkup mekanisme pasar.  

 Media massa digambarkan sebagai sebuah bisnis yang mencoba meraih 

mencari keuntungan dari topik-topik tertentu yang dianggap menarik kemudian 



‘dijual’ sebagai barang dagangan. Sehingga unsur sensasional kerap muncul 

sebagai penyedap yang menarik perhatian. Komodifikasi dibedakan menjadi 

beberapa bentuk, pertama, komodifikasi konten, ketika politik ekonomi berfikir 

bentuk komoditi dalam komunikasi cenderung memulai dari isi media. Dalam 

pandangan ini, proses komodifikasi dalam komunikasi melibatkan transformasi 

pesan, mulai dari sedikit data ke sistem pemikiran penuh arti, menjadi produk yang 

dapat dipasarkan. Mosco mengambarkan sejarah produksi Koran dalam masyarakat 

kapitalis yang melibatkan banyak proses termasuk di antaranya komodifikasi 

(Mosco, 2009: 133).  

 Media baru memperluas peluang untuk mengkomodifikasi konten karena 

mereka secara fundamental didasarkan pada proses digitalisasi, yang merujuk 

khusus pada transformasi komunikasi, termasuk data, kata-kata, gambar, film, dan 

suara, ke dalam bahasa yang sama. Digitalisasi memberikan keuntungan besar 

dalam kecepatan transmisi dan fleksibilitas atas bentuk-bentuk komunikasi 

elektronik sebelumnya yang sebagian besar bergantung pada teknik analog (Mosco, 

2009:135).  

 Media online dengan keleluasaannya bisa mengakomodir berbagai bentuk 

konten berita, tulisan, suara, gambar dan bahkan video dalam satu platform. Isi 

berita tidak hanya ditampilkan dalam tulisan saja tetapi dalam beberapa bentuk 

seperti disebut di atas. Dengan platform online, pekerja media di lapangan maupun 

di redaksi dapat membagi berita-berita dari sudut pandang tertentu, alasan 

kecepatan juga dimanfaatkan pekerja media terus mereproduksi berita dengan 

membagi isu ke dalam beberapa berita dengan cerita yang berbeda. 



 

1.6 Operasionalisasi Konsep 

 Komodifikasi Informasi 

Adam Smith dan ekonomi politik klasik membedakan antara produk-produk yang 

nilainya berasal dari memuaskan keinginan atau kebutuhan manusia tertentu, yaitu 

disebut nilai guna, dan produk yang nilainya sesuai orang-orang tentukan sebagai 

gantimya, disebut nilai tukar. Komoditas adalah bentuk tertentu yang diambil 

produk saat mereka produksi pada prinsipnya diatur melalui proses pertukaran 

(Mosco, 2009: 129).  

 Gagasan tersebut berbeda dengan konsepsi Marx mengenai komoditas, nilai 

guna dan nilai tukar. Komoditi adalah suatu objek di luar kita, suatu hal yang 

memuaskan keinginan manusia di mana sifat keinginan itu muncul sebagai 

kebutuhan manusia atau khayalan kemewahan belaka, tidak ada bedanya. 

Kegunaan suatu benda membuatnya menjadi nilai guna. Tetapi kegunaan ini 

bukanlah sesuatu yang di awang-awang. Karena dibatasi sifat dari fisik komoditas 

tersebut. Ia tidak memiliki apapun selain di dalam komoditas tersebut. Nilai guna 

akan menjadi suatu yang nyata jika anda menggunakan atau mengkonsumsinya. 

Nilai tukar adalah sesuatu yang mempunyai hubungan kuantitatif, di mana nilai-

nilai satu jenis ditukar dengan nilai lain, suatu hubungan yang terus berubah sesuai 

waktu dan tempat (Marx, 1867:27). Sedangkan Komodifikasi adalah proses 

merubah nilai guna menjadi nilai tukar. 

 Informasi adalah sesuatu di luar media yang setiap saat dikumpulkan, 

diproses dan didistribusikan kepada khalayak oleh awak media. Informasi adalah 



komoditas media di mana memuaskan keinginan manusia, yang muncul dari 

kebutuhan mereka untuk melihat dunia. Manusia mengokonsumsi dan 

menggunakan informasi setiap harinya, untuk berbagai kebutuhan. Bagi media, 

informasi menjadi akses menghubungkan dengan khalayaknya yang memiliki 

karakteristik tertentu, demikian pula bagi pengiklan yang melihat sebagai satu 

saluran untuk memasarkan produknya. Kepentingan antara media dan pengiklan 

bertemu, pengiklan menukar akses yang dimiliki media ke khalayaknya dengan 

sejumlah uang agar dapat menjangkau mereka sehingga bisa memasarkan 

produknya. 

 Penelitian ini, peneliti ingin menjelaskan informasi dikumpulkan, diproses 

dan didistribusikan sedemikian rupa sehingga bisa dikonsumsi oleh khalayak dan 

kemudian ditukarkan kepada pengiklan dengan sejumlah imbalan. Pola yang 

digunakan di antaranya;  

1. Menyajikan informasi seorang tokoh yang terkait langsung atau tidak 

dengan suatu peristiwa yang menjadi perhatian khalayak.  

2. Menyajikan informasi yang mirip-mirip antara satu dengan lainnya. 

3. Menyajikan informasi yang diambil dari akun media sosial seorang tokoh 

atau seorang yang terkait dengan peristiwa tertentu tanpa melakukan 

konfirmasi. 

4. Menyajikan informasi yang tidak lengkap unsur beritanya, 5W +1H. 

 



1.7 Metodologi Penelitian 

1.7.1 Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Paradigma yang digunakan kritis. Kasus dapat diartikan sangat luas, akan 

tetapi makna kasus pada penelitian studi kasus dikategorikan sebagai berikut; 

serangkaian aktivitas manusia, suatu peristiwa yang hanya dapat dipelajari atau 

dipahami dalam konteks tertentu, peristiwa atau kejadian yang terjadi terkait waktu. 

Peristiwa atau kejadian yang saling terkait dalam suatu konteks yang besar sehingga 

dibutuhkan batasan agar mempermudah pembahasan melalui aspek/perspektif 

tertentu. Desain kasus dapat berupa individu, kelompok, institusi, komunitas skala 

besar di mana kategori ini dimasukkan dalam single case study. Selain single case 

study, studi kasus dapat pula mempelajari berbagai kasus (Gillham, 2000:1). 

 Studi kasus adalah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial, di mana setiap 

penggunaan metode memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Secara 

umum, studi kasus cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan 

how atau why, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol 

peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak 

pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 

2014: 1). 

1.7.2 Desain Penelitian 

 Desain penelitian adalah sebagai blue print (induk) suatu penelitian, 

berkenaan dengan sekurang-kurangnya empat problem, yaitu pertanyaan apa yang 



harus diajukan, bagaimana data relevan, data apa saja yang harus dikumpulkan, dan 

bagaimana menganalisis hasilnya (Yin, 2014: 28). 

 Desain penelitian ini menggunakan konsep gatekeeping. Gatekeeping 

adalah proses di mana sejumlah besar pesan berita potensial dipisahkan, dibentuk 

dan didorong ke dalam beberapa berita yang ditransmisikan oleh media. Hal ini 

didefinisikan sebagai serangkaian keputusan di mana item berita dilanjutkan atau 

dihentikan ketika pesan disampaikan melalui saluran berita, dari sumber ke reporter 

ke beberapa editor.  

 Proses gatekeeping ini juga dianggap terdiri dari lebih dari sekedar seleksi, 

termasuk bagaimana pesan dibentuk, kapan disebarluaskan dan ditangani. 

Faktanya, gatekeeping dalam komunikasi massa dapat dilihat sebagai keseluruhan 

proses realitas sosial yang ditransmisikan dan dikonstruksi media, dan bukan hanya 

serangkaian keputusan "masuk" dan "keluar" (Shoemaker, Eichholz, 

Kim&Wrigley, 2001: 233). 

 Suatu proses yang paling utama dalam pemberitaan pada media yang 

melibatkan banyak orang dan tahapan di mana seorang pekerja media harus 

mempertimbangkan segalanya, sebelum menulis, menyunting dan 

mempublikasikan sebuah berita. Gatekeeping tidak hanya sekedar memilah dan 

memilih berita yang dapat disebarluaskan tetapi juga bagaimana pesan itu dibentuk, 

proses ini tidak sederhana meski tidak bisa dibilang rumit.  

 Suatu pesan kemudian dikonstruksi menjadi sebuah berita, prosesnya tidak 

hanya dari sumber ke reporter dan ke editor untuk kemudian dipublikasikan kepada 

khalayak. Proses ini juga bisa disebut sebagai mempersempit begitu banyak pesan 



ke satu set pesan media yang lebih dapat dikelola di mana ada proses panjang dan 

lama terjadi setiap hari. Rangkaian proses ini menentukan tidak hanya informasi 

mana yang dipilih, tetapi juga apa isi dan sifat pesan, seperti berita.  

 Media internet berbeda dan merupakan bentuk lain dari media massa dan 

komunikasi massa karena memberikan kesempatan untuk interaktivitas dan 

percakapan dua arah yang lebih banyak (Shoemaker&Vos, 2009:5). Web 2.0 dan 

platform media sosial memungkinkan anggota audiens untuk berpartisipasi dalam 

dialog, berinteraksi langsung dengan bisnis, institusi, dan pembuat berita. 

Finnemann (2011) menguraikan bahwa "fitur hiperteksual, interaktif, dan 

multimodal adalah unik untuk media digital”. Akibatnya, potensi interaktif media 

digital meningkatkan cara individu dapat mengubah aliran berita (Chin-

Fook&Simmonds, 2011:9).  

 Pendapat itu sangat beralasan, proses yang begitu panjang pada media 

tradisional terutama media cetak diringkas dalam proses yang sangat pendek. 

Begitu pula pada media televisi misalnya, prosesnya hampir sama dengan media 

cetak kecuali ketika menayangkan siaran langsung. Dalam media online partisipasi 

langsung khalayak juga sangat dimungkinkan dan terbuka melalui kolom komentar 

yang ada di bagian bawah berita, demikian juga ketika berita online dibagikan ke 

khalayak melalui sosial media di mana sosial media Facebook, misalnya 

menyediakan kolom komentar disertai fitur like yang kini ditambah dengan 

emotion super (love), haha (tertawa), wow (heran/terkejut), sedih (sad), marah 

(angry), dan fitur bagikan (share). Sedangkan Twitter hanya menyediakan fitur 

balasan, retweet dan share. 



 Era media online saat ini, proses gatekeeping tidak sepanjang seperti pada 

media tradisional pada umumnya. Sumber ke reporter dan kemudian menuliskan 

dan mengirimkan ke redaksi serta dipublikasikan oleh editor. Klarifikasi atau 

konfirmasi informasi yang telah diberitakan tersebut bisa dilakukan kemudian. 

Media online melakukan itu dengan alasan mengejar kecepatan dan aktualitas. 

Sementara beberapa ahli menganggap internet sebagai representasi kematian dari 

gatekeeping, dengan beragumentasi bahwa tidak ada proses gatekeeping di internet.  

 Informasi tidak secara spontan dan seluruhnya dibuat seketika ketika 

mengirimkan masukan (tulisan) di blog, dan kadang informasi tidak juga orisinil 

atau berbeda dengan blog lainnya atau situs media. Informasi dalam blog sangat 

berlebihan dan termasuk yang tidak didapat langsung oleh blogger. Informasi 

menyebar melalui media massa dan hubungan interpersonal kepada blogger atau 

stafnya, dan mereka menggabungkan dengan pemahamannya. Hasilnya mungkin 

menjadi luar biasa tetapi berdasarkan pada informasi yang telah melalui banyak 

gerbang (gates) (Shoemaker&Vos, 2009:7).  

 Proses gatekeeping atau penyeleksian, gatekeepers atau orang yang 

melakukan seleksi melakukan penilaian bagian mana yang akan diambil atau tidak, 

tidak hanya dari nilai berita saja yang menjadi pertimbangan tetapi juga faktor 

lainnya. Faktor lainnya adalah gagasan Shoemaker dan Reese (1996) mengenai 

hierarchical model. Tetapi dalam penelitian ini hanya digunakan dua tingkat, yaitu 

tingkat rutinitas media dan organisasi.  

  Rutin adalah pola, kebiasaan, praktik dan bentuk berulang yang digunakan 

pekerja media untuk melakukan pekerjaan mereka. Hal itu tidak hanya pada saat 



proses pengumpulan data di lapangan, pemrosesan dan juga pada transmisi berita 

di media massa, baik televisi, cetak maupun online (deadline, piramida terbalik dan 

beat berita), tetapi juga terjadi pada komunikasi antarpribadi.  

 Tahap ini merupakan bagian sangat penting dalam menentukan item mana 

yang akan didistribusikan kepada khalayak dan mana yang ditolak. Dalam proses 

ini melibatkan norma-norma dan perilaku dalam melakukan seleksi berita. Perintah 

seseorang dalam level ini dapat menjadikan acuan perilaku jurnalis pada masa 

mendatang, keputusan hari ini akan menjadi norma dan perilaku selesi berita 

berikutnya.  

 Shoemaker dan Reese (1996) melihat routine muncul dari tiga sumber, 

orientasi jurnalis pada konsumsi khalayak, sumber luar yang diandalkan jurnalis 

dalam memeroleh berita dan budaya dan konteks organisasi di mana berita dibuat 

(Shoemaker&Vos, 2009:52). 

  Seorang jurnalis mempunyai berbagai cara yang dilakukan sehari-hari saat 

menjalankan tugasnya agar informasi yanga ditulis menjadi berita dibaca khalayak. 

Satu di antaranya adalah dengan mengandalkan nilai berita, di mana merupakan 

gambaran yang dilihat khalayak memiliki nilai. Jurnalis mendapatkan nilai berita 

ini dari proses sosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Nilai berita ini menjadi 

acuan standar, apakah suatu informasi layak diberitakan atau tidak, memilih pesan 

yang akan ditekankan atau dihilangkan, memandu jurnalis untuk memilih dan 

mengkonstruksi cerita yang layak diberitakan. 

  Reporter seringkali mengandalkan saluran tertentu yang relatif dapat 

dipastikan atau diprediksi, contohnya siaran pers, konferensi pers dan peristiwa 



seremonial lainnya. Kebiasaan itu membuat berita yang ditulis didominasi dari 

narasumber resmi, seperti pemerintah atau institusi besar lainnya. Meskipun kadang 

wartawan juga mendapatkan dari sumber-sumber informal juga akan menjadi 

formal ketika sudah menjadi berita.  

 Kemajuan teknologi mempermudah melakukan peliputan peristiwa-

peristiwa yang akan menjadi sebuah berita, terutama peristiwa yang terjadi secara 

tiba-tiba. Adanya perubahan itu, seorang gatekeeper akan lebih sedikit 

mengandalkan dari sumber yang resmi. Media alternatif seperti yang ditemukan 

Atton dan Wickenden (2005) lebih banyak menggunakan sumber bukan dari 

kalangan elit dibandingkan media mainstream (Shoemaker&Vos, 2009:55).  

 Apapun itu meski mempunyai nilai berita dan masuk dalam beberapa 

kriteria peristiwa yang layak menjadi berita atau diberitakan, harus melewati 

gatekeeper dalam organisasi media. Pada tingkat ini, informasi dikumpulkan, 

diproses dan didistribusikan.  

 Meskipun wartawan dan rutinitasnya pada umumnya, menentukan pesan 

apa dan bagaimana mendapatkan informasi yang bisa menjadi berita dan 

didistribusikan kepada khalayak, organisasi membayar seseorang untuk menjadi 

gatekeeper dan membuat aturan pesan atau informasi yang layak menjadi berita. 

Sebagai gatekeeper membuat keputusan, dalam kontek ini nilai-nilai bersama ikut 

terlibat. 

Gatekeeper tidak hanya membuat keputusan berdasarkan kriteria personal 

mereka dan rutinitas pekerjaan yang mereka lakukan sebagai bagian profesi, tetapi 

mereka juga membuat keputusan berdasarkan pola pikir organisasi yang dihasilkan 



dari sosialisasi organisasi, di mana di dalamnya terdapat norma-norma dan nilai-

nilai. 

 Perbedaan antara media arus utama dan media alternatif, terdapat pula 

perbedaan bagaimana cara yang dilakukan satu media berita dengan media berita 

yang lainnya, gaya manajemen, tujuan, kebijakan berita, ukuran, budaya di 

newsroom dan pengaturan staf. Pada organisasi yang tidak memiliki struktur 

birokrasi yang rumit, memberikan keleluasaan lebih kepada keputusan individu 

untuk menyaring pesan yang akan didistribusikan dalam bentuk berita, daripada 

organisasi yang memiliki hirarki yang jelas dan diatur mengenai otoritasnya dan 

pengambilan keputusan (Shoemaker&Vos, 2009:64).  

 Antara media berdiri sendiri (independen) atau dimiliki oleh perusahaan dan 

berkaitan dengan perusahaan lain juga terdapat perbedaan, mungkin hanya 

tercermin pada perbedaan tujuan organisasi. Beberapa organisasi bertujuan untuk 

memaksimalkan keuntungan dan berorientasi pada ekonomi pasar, sedangkan yang 

lain memiliki tujuan memberikan pembelaan atau layanan publik yang berorientasi 

pada gagasan pasar.  

 Media berita yang menggunakan hasil riset pasar pada umumnya dipahami 

sebagai dorongan motivasi atau tujuan laba. Logika riset pasar menjadikan media 

memberi pembaca apa yang mereka inginkan. Lingkungan organisasi ruang redaksi 

membiasakan adaptasi teknologi dengan cara yang berbeda. Redaksi online dan 

tradisional misalnya, berbeda dalam adaptasi pemakaian teknologi. 

  



 Tingkat organisasi, pertanyaan yang disusun mulai dari bagaimana media 

menentukan rutinitas, melatih gatekeeper agar sesuai dengan tujuan organisasi, 

membuat konsep pemberitaan, aturan bagi reporter dan menentukan bidang 

peliputan dan evaluasi kepada gatekeeper yang sudah mereka pekerjakan. 

 Asumsi pada penelitian ini, reporter dan editor melakukan rutinitas sehari-

hari mereka yaitu, mengumpulkan dan memproses informasi tetapi tahapan-tahapan 

gatekeeping seperti yang telah diulas di atas tidak dilakukan. Demi mengejar 

kecepatan dan aktualitas, reporter tidak menilai informasi tersebut penting atau 

tidak, begitu terkumpul informasinya kemudian memproses menjadi sebuah berita 

demikian seterusnya. Elemen jurnalisme yang menjadi pedoman dalam menggali, 

mengumpulkan, mendapatkan dan menyunting informasi diabaikan demi 

memenuhi unsur aktual dan cepat.   

 Begitu pula editor, untuk memenuhi dua unsur di atas, mereka tidak 

melakukan seleksi berita yang dikirim oleh reporter dari lapangan. Editor sama 

halnya dengan reporter terus menerus memproduksi berita. Terlebih ketika berita 

tersebut menjadi viral maka akan diproduksi secara terus menerus berusaha menjadi 

paling aktual dan cepat dibandingkan media lainnya, sekaligus memenuhi 

permintaan. Keakuratan dan validitas seperti dalam elemen jurnalisme diabaikan. 

Mereka tidak sekedar ingin paling aktual dan cepat, tetapi juga secara terus menerus 

memproduksi konten meskipun informasi yang disampaikan hampir sama. 

 Peran organisasi media, pada kondisi semacam ini sangat besar. Mereka 

yang menentukan aturan bagaimana informasi dikumpulkan sesuai dengan kaidah 

dan elemen jurnalistik, bagaimana informasi tersebut diolah menjadi berita, 



bagaimana menyunting berita, informasi apa saja yang bisa dipublikasikan dan lain 

sebagainya. Organisasi seharusnya menjadi gerbang paling terakhir sebelum 

informasi dipublikasikan dan dikonsumsi audien. Tetapi pada prakteknya tidak 

demikian. Konsep gatekeeping digunakan, sebagai alternatif melihat pola 

komodifikasi dari proses pembentukan berita dari sebuah informasi. 

 Untuk studi kasus, ada lima komponen desain penelitian yang sangat 

penting, yaitu: (1) Pertanyaan penelitian; (2) Prosisinya; (3) Unit Analisis; (4) 

Logika yang mengaitkan data dengan proposisi tersebut; dan (5) Kriteria untuk 

menginterpretasi temuan (Yin, 2014: 29). 

 Penelitian dengan metode studi kasus ini paling cocok untuk pertanyaan-

pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa”. Komponen kedua, setiap proposisi 

mengarahkan perhatian peneliti kepada sesuatu yang harus diselidiki dalam ruang 

lingkup studinya. Komponen ketiga secara fundamental berkaitan dengan 

penentuan apa yang dimaksud dengan “kasus” dalam penelitian ini. Komponen 

keempat, pengaitan data terhadap proposisi dapaat dilakukan dengan banyak cara, 

di antaranya dengan penjodohan pola yang mengkaitkan beberapa informasi kasus 

yang sama dengan beberapa proposisi teoretis. Komponen kelima kriteria-kriteria 

untuk penginterpretasian temuan (Yin, 2014: 29-37). 

 Setiap studi kasus individual terdiri atas “keseluruhan” penelitian, di mana 

kesatuan buktinya dicari sehubungan dengan fakta dan konklusi-konklusi untuk 

kasus yang bersangkutan; konklusi setiap kasusnya kemudian dipandang sebagai 

informasi yang membutuhkan replika studi kasusnya (Yin, 2014: 62).  



1.7.2 Langkah Penelitian 

 Penelitian dilakukan dengan cara pertama, peneliti mengumpulkan berita 

yang telah diunggah dalam portal Tribunnews dengan topik-topik tertentu yang 

mempunyai indikasi kuat banyak dibaca, berlatar belakang sebuah kejadian besar 

tetapi informasi yang disampaikan kurang tepat atau bias, serta memiliki 

karakteristik;  

1. Informasi yang mengkait-kaitkan seorang tokoh, baik yang terlibat 

langsung atau tidak dengan kejadian yang sedang berlangsung dan viral 

di masyarakat.  

2. Informasi yang mengkaitkan suatu kegiatan yang dilakukan seorang 

yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian yang sedang viral di 

masyarakat dengan kejadian yang dialami oleh orang tersebut, 

misalnya, firasat atau pertanda lainnya yang kurang rasional. 

3. Informasi yang mengkaitkan-kaitkan sesuatu dengan suatu spekulasi 

atau arti-arti tertentu yang kurang rasional.  

 Mengacu pada pemaparan di atas diambil beberapa informasi, pertama, 

mengenai kabar Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dalam peristiwa Rusuh di Rutan 

Mako Brimob. Kedua, informasi mengenai unggahan terakhir media sosial yang 

dilakukan oleh pramugari yang menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air di 

Karawang dan ketiga, informasi mengenai peristiwa pengambilan nomor urut 

pasangan calon Presiden dan wakil Presiden dalam peristiwa tersebut di Kantor 

KPU RI, tema Pilpres 2019. 



 Kedua, peneliti melakukan observasi di lapangan melihat secara langsung 

rutinitas media sehari-hari dan gatekeeping yang terjadi di Tribunnews. Peneliti 

juga mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang terdiri dari pekerja media, 

mulai dari wartawan yang bertugas di lapangan, editor di newsroom dan 

manajemen di media tersebut. 

 Ketiga, melakukan konfirmasi kepada awak redaksi, mulai dari wartawan di 

lapangan dan editor di newsroom mengenai berita berlatar belakang peristiwa besar 

yang menjadi perhatian media dan masyarakat yang telah terjadi sepanjang 2018 

dan dimuat dalam www.tribunnews.com, di antaranya rusuh di Rutan Mako 

Brimob, kecelakaan pesawat Lion Air yang menewaskan seluruh penumpang serta 

awaknya, dan pengambilan nomor urut calon presiden menjelang Pemilu 2019. 

Konfirmasi tersebut bertujuan, untuk menggali mengapa suatu peristiwa kemudian 

diberitakan dengan berbagai sudut pandang dan tema, dan mengapa suatu peristiwa 

kemudian dikaitkan dengan sosok tokoh tertentu atau peristiwa lainnya yang tidak 

berhubungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Tabel Berita yang Dipilih Sebelum Penelitian 

Fakta/ Peristiwa Jumlah Pemberitaan yang Muncul 

Rusuh di Rutan Mako 

Brimob 
423 

- Peristiwa. 

- Kronologi. 

- Jumlah korban meninggal dunia dalam 

kejadian tersebut. 

- Sosok korban dari aparat yang 

meninggal dunia. 

- Istri korban meninggal yang sedang 

hamil sembilan bulan. 

- Kondisi polisi yang disandera 

Narapidana Terorisme. 

- Korban yang meninggal menjelang 

hari ulang tahunnya. 

- Warga yang menonton Liga Inggris di 

Pos Ojek yang berjarak 100 meter dari 

tempat kejadian perkara. 

- Nasib Ahok yang ditahan di tempat 

yang sama. 

Pesawat Lion Air Jatuh 1.862 

- Peristiwa 

- Kronologis 

- Pencarian pesawat 

- Pencarian korban 

- Penemuan puing-puing pesawat 

- Penemuan bagian tubuh korban  

- Identifikasi korban 

- Tabur bunga di lokasi kejadian 

- Tanggung jawab pihak maskapai 

- Unggahan di akun instagram dari 

pramugari yang menjadi korban 

Pengambilan Nomor 

Urut Calon Pasangan 

Presiden dan wakil 

Presiden 

76 

- Informasi akan ada kegiatan 

pengambilan nomor urut capreas 

- Spekulasi jika mendapat nomor urut 

tertentu 

- Harapan nomor urut yang didapat dari 

masing-masing partai pendukung 

maupun calon Presiden  

- Informasi pengamanan 

- Informasi pengalihan arus 

- Prosesi yang dilakukan masing-masing 

pasangan calon 

- Aktivitas para pendukung 

- Himbauan-himbauan terhadap massa 

pendukung 

  



  Keempat, mengajukan pertanyaan kepada manajemen dan pimpinan redaksi 

mengenai gatekeeping yang dilakukan pada level organisasi, mulai bagaimana 

seleksi perekrutan gatekeeper (jurnalis dan editor) sampai dengan berita seperti apa 

yang ditentukan dapat lolos atau tidak melewati proses gatekeeping. Peneliti juga 

akan mengajukan pertanyaan mengenai kebijakan organisasi Tribunnews, sehingga 

berita-berita yang dipilih dapat lolos melewati seleksi berita. 

1.1 Bagan Langkah Penelitian 

 

1.7.2 Situs Penelitian 

 Situs penelitian ini adalah ruang redaksi media online Tribunnews dengan 

melihat proses gatekeeping dari rutinitas media dan level organisasi sehingga 

sebuah pesan atau informasi menjadi sebuah berita. Tribunnews ini memiliki 

Memilih 

beberapa 

informasi 

Observasi di 

lapangan dan 

mengajukan 

pertanyaan 

pada rutinitas 

media 

Observasi di 

lapangan dan 

mengajukan 

pertanyaan 

pada 

organisasi  



beberapa rubrik, di antaranya news, bisnis, superskor, sport, seleb, lifestyle, travel, 

otomotif, techno, kesehatan, video, image dan lainnya. Selain juga memberikan 

pilihan kepada khalayak untuk melihat topik dan tag popular. 

1.7.3 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah media nasional Tribunnews yang berkantor 

pusat di Jakarta, dikelola oleh PT Tribun Digital Online, divisi koran daerah 

Kompas Gramedia (Group of Regional Newspaper). Penelitian dengan cara 

melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu pekerja media Tribunnews, baik 

wartawan, editor, manajer maupun pemimpin redaksi. Peneliti juga melakukan 

pengamatan di lapangan, yaitu proses kerja wartawan di lapangan dan newsroom 

Tribunnews. Pengamatan dilakukan selama satu bulan dengan waktu yang 

ditentukan oleh peneliti. 

1.7.4 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data dalam penelitian ini berbentuk dua jenis, yaitu data primer dan 

sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, yaitu pekerja 

media Tribunnews yang mempunyai andil dalam penerbitan berita, pihak tersebut 

antara lain wartawan, editor atau redaktur, manajemen dan pemimpin redaksi. 

Wawancara mengenai proses pelaporan berita online yang dilakukan oleh media 

tersebut dan bagaimana seorang pekerja media dapat memeroleh informasi 

sehingga menghasilkan berita seperti yang telah diunggah di portal media tersebut. 

Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan terhadap newsroom Tribunnews 

sehingga diharapkan memeroleh data-data lainnya yang berguna bagi penelitian ini. 

Data primer tersebut antara lain berupa, catatan, hasil wawancara, data mengenai 



informasi, rekaman dan bukti fisik. Sedangkan data sekunder adalah data lain yang 

diperoleh dari berbagai bacaan buku, dokumen dan artikel yang digunakan untuk 

melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara. Teknik wawancara ditujukan untuk memeroleh data langsung dari 

redaksional pemberitaan media online Tribunnews. 

1.7.6 Analisis Data  

 Langkah penelitian ini, yaitu mengetahui proses dan meneliti struktur 

produksi berita dan bagaimana kontrol dilakukan dalam newsroom atau ruang 

redaksi sehingga menghasilkan pemberitaan yang kemudian dikonsumsi oleh 

khalayak. 


