
STRATEGI PEMBERITAAN MEDIA ONLINE BEKESAH.CO 

DALAM MEMBENTUK NEWS TRUST KHALAYAK 

SKRIPSI 

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh 

Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi 

Disusun Oleh : 

Zakiyah Ainun Putri 

17107030125 

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

 SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2021



ii 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama Mahasiswa :Zakiyah Ainun Putri 

Nomor Induk Mahasiswa : 17107030125 

Program Studi  : Ilmu Komunikasi 

Konsentrasi : Advertising 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam 

skripsi saya yang berjudul “STRATEGI 

PEMBERITAAN MEDIA ONLINE BEKESAH.CO 

DALAM MEMBENTUK NEWS 

TRUST KHALAYAK” ini tidak terdapat karya 

yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya 

ini adalah hasil karya/ penelitian sendiri dan bukan 

plagiat dari karya/ penelitian orang lain. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan 

sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota 

dewan penguji. 
 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA 

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 0812272 Fax. 519571 YOGYAKARTA 55281 
 

NOTA DINAS PEMBIMBING 

FM-UINSK-PBM-05-02/RO 
 

Hal : Skripsi 

 

Kepada 

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora 

UIN Sunan Kalijaga 

Di Yogyakarta 

 
Assalamu’alaikumWr. Wb 

Setelah memberikan, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya maka 

selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara: 

Nama : Zakiyah Ainun Putri 
NIM 17107030125 

Prodi : Ilmu Komunikasi 
Judul : 

 

STRATEGI PEMBERITAAN MEDIA ONLINE BEKESAH.CO DALAM 

MEMBENTUK NEWS TRUST KHALAYAK 

 

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 

Satu Ilmu Komunikasi. 

 
Harapan saya semoga saudara segera dipanggil untuk mempertanggung-jawabkan 

skripsinya dalam sidang munaqosyah. 

 

Demikian atas perhatian Bapak, saya sampaikan terima kasih. 
 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 
Yogyakarta, 5 Januari 2022 

Pembimbing 

 

 

 
Niken Puspitasari, S.IP., M.A. 

NIP : 19830111 201503 2 004 



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. (0274) 519571 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-97/Un.02/DSH/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : STRATEGI PEMBERITAAN MEDIA ONLINE BEKESAH.CO DALAM
MEMBENTUK NEWS TRUST KHALAYAK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAKIYAH AINUN PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 17107030125
Telah diujikan pada : Rabu, 12 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Valid ID: 61f217a960778

0Ketua Sidang

0Niken Puspitasari, S.IP., M.A.
0SIGNED

Valid ID: 61f0a95910ef8

0Penguji I

0Alip Kunandar, S.Sos., M.Si
0SIGNED

Valid ID: 61f1ca579e643

0Penguji II

0Achmad Zuhri, M.I.Kom.
0SIGNED

Valid ID: 61f368eecf7e8

0Yogyakarta, 12 Januari 2022
0UIN Sunan Kalijaga
0Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
0 
0Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
0SIGNED

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1/1 28/01/2022

http://www.tcpdf.org


v 
 

HALAMAN MOTTO 

 

 

 

Life is magic, so live life to the fullest 

-ZAP- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

Skripsi ini saya persembahkan kepada : 

 

Program Studi Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmanirrahim 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya. 

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada 

baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun 

manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di 

akhirat. Sehingga penyusunan skripsi yang berjudul 

“Strategi Pemberitaan Media Online Bekesah.co Dalam 

Membentuk News Trust Khalayak” ini bisa terselesaikan, 

yang menjadi tanggung jawab guna mendapatkan gelar 

strata satu Ilmu Komunikasi. Penulis sangat menyadari 

bahwa masih banyak kesalahan yang harus diperbaiki 

dalam penyusunan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis 

sangat terbuka apabila ada saran dan kritik guna 

mengintropeksi diri agar menjadi lebih baik lagi. 

Penulis tidak lupa selama penyusunan skripsi ini 

pun tidak terlepas dari bantuan para kerabat dan sahabat 

yang telah membantu penulis. Berkat bantuan, bimbingan 

serta dukungan mereka, akhirnya penulis bisa 

mewujudkan adanya skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis 

ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 

seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung 

selama penulisan skripsi ini berlangsung. Pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 

kepada : 

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag.,M.A., selaku 

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Bapak Dr. Mochammad Sodik, S.Sos., M.Si. 

selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. 



viii 
 

3. Bapak Dr. Rama Kerta Mukti, S.Sos. M.Sn. selaku 

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi. 

4. Ibu Yanti Dwi Astuti, S.Sos. I, M.A. selaku Dosen 

Pembimbing Akademik yang telah memberikan 

dukungan, perhatian serta nasihat juga membantu 

kegiatan akademik selama perkuliahan. 

5. Ibu Niken Puspitasari, S.IP., M.A. selaku Dosen 

Pembimbing Skripsi yang telah sabar 

membimbing, meluangkan waktu dan berbagi 

pikiran bersama penulis agar penulis bisa 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

6. Bapak Alip Kunandar, S.Sos., M.Si. selaku Dosen 

Penguji 1 yang telah meluangkan waktu, tenaga, 

dan pikiran guna memberikan arahan kepada 

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Achmad Zuhri, M.I.Kom. selaku Dosen 

Penguji 2 yang telah meluangkan waktu, tenaga, 

dan pikiran serta memberikan masukan terhadap 

skripsi saya. 

8. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Humaniora. 

9. Segenap keluarga besar media Bekesah.co yang 

telah memberikan izin untuk melakukan penelitian 

skripsi ini. 

10. Bapak Rachman selaku narasumber triangulasi 

yang telah meluangkan waktu, pikiran dan 

tenaganya. 

11. Keluarga saya di Bontang Bapak Syahruddin, Ibu 

Husnar, Kak Lady, Kak Alan yang selalu 

memberikan doa dan dukungan tiada henti. 

12. Kepada sahabat saya Tim Kuno yang selalu 

memberikan dukungan selama hidup di 

Yogyakarta. 



ix 
 

13. Kepada teman-teman Ilmu Komunikasi D 

(D‟Academy) yang telah mendukung peneliti dari 

semester pertama hingga sekarang. 

14. Keluarga besar Ilmu Komunikasi 2017 yang telah 

menjalani berbagai momen kebersamaan dan 

berjuang bersama selama proses perkuliahan di 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

15. Dan semua pihak yang telah berjasa dalam 

penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan 

satu persatu. 

 

Bontang, 03 Januari 2022 

Peneliti, 

 

 

 

Zakiyah Ainun Putri 

17107030125 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL 

SURAT PERNYATAAN ................................................. ii 

NOTA DINAS PEMBIMBING ..................................... iii 

HALAMAN PENGESAHAN ........................................ iv 

HALAMAN MOTTO ..................................................... iv 

HALAMAN PERSEMBAHAN ..................................... vi 

KATA PENGANTAR ................................................... vii 

DAFTAR ISI .................................................................... x 

DAFTAR GAMBAR .................................................... xiii 

ABSTRACT .................................................................. xiv 

BAB I PENDAHULUAN ................................................ 1 

A. Latar Belakang Masalah ......................................... 1 

B. Rumusan Masalah ................................................ 11 

C. Tujuan Penelitian .................................................. 12 

D. Manfaat Penelitian ................................................ 12 

E. Telaah Pustaka ...................................................... 13 

F. Landasan Teori ..................................................... 19 

1. Strategi Pemberitaan ......................................... 19 

2. Media Berita Online .......................................... 26 



xi 
 

3. News Trust ........................................................ 28 

G. Kerangka Pemikiran ............................................. 35 

H. Metode Penelitian ................................................. 36 

I.    Sistematika Pembahasan Skripsi .......................... 44 

BAB II GAMBARAN UMUM...................................... 47 

A. Profil Media Online Bekesah.co ........................... 47 

B. Data Perusahaan ................................................... 48 

C. Visi dan Misi Media ............................................. 49 

D. Kru Bekesah.co ..................................................... 51 

E. Job Deskripsi ........................................................ 53 

F. Tampilan Bekesah.co............................................ 62 

G. Produk/Konten Bekesah.co .................................. 63 

BAB III PEMBAHASAN .............................................. 66 

A. Timeliness (Kebaruan) .......................................... 69 

B. Proximity (Jarak) .................................................. 80 

C. Prominence (Cuatan) ............................................ 86 

D. Human Interest (Daya Tarik Kemanusiaan) ......... 94 

E. Consequence (Akibat) .......................................... 99 

BAB IV PENUTUP ...................................................... 117 

A. Kesimpulan ........................................................... 117 

B. Saran ...................................................................... 118 



xii 
 

DAFTAR PUSTAKA .................................................. 120 

LAMPIRAN-LAMPIRAN .......................................... 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1. Komentar Netizen di Laman Bekesah.co ..... 3 

Gambar 2. Komentar Literasi Media ............................. 5 

Gambar 3. Logo Bekesah.co ........................................ 48 

Gambar 4. Kru Bekesah.co .......................................... 51 

Gambar 5. Tampilan Portal Bekesah.co ...................... 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

ABSTRACT 

 

The rise of the presence of online-based news 

media in Indonesia has become a real phenomenon. As a 

result, competition between media is getting tougher, 

especially in terms of attracting and maintaining public 

trust. The use of the internet as the main platform, which 

is fast and free, often makes the media present 

uncontrolled news and forget the value of the news itself. 

This study aims to understand the strategy of reporting by 

the Bekesah.co media in forming public news trust. The 

research approach used in this study used a qualitative 

descriptive method. From this research, it is known that 

the Bekesah.co media in forming news trust audiences by 

managing news values in the form of timeliness, proximity, 

prominence, human interest, and consequence in every 

news presented combined with the dimensions of trust in 

the form of belive in topic selectivity, belive in facts 

selectivity, believe in accuracy, and believe in journalistic 

judgment. The news strategy carried out by Bekesah.co 

media has succeeded in building, shaping and maintaining 

public trust so that Bekesah.co media can always be used 

as a place to fulfill public information. 

Keywords : News Strategy, Online Media, News 

Trust



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang begitu pesat 

telah mengubah cara berkomunikasi banyak orang 

secara signifikan, termasuk halnya dalam 

mengonsumsi berita. Seseorang yang ingin 

mengetahui peristiwa yang sedang terjadi kini 

dapat langsung mengakses portal berita online di 

hari yang sama (real-time) tanpa harus menunggu 

keesokan paginya dari pemberitaan di media cetak 

koran atau siaran berita di televisi. 

Di Indonesia, pemberitaan melalui media 

online pada awalnya hanya memindahkan isi berita 

yang ada di surat kabar ke media internet. Dengan 

kata lain produk berita versi cetak dengan online 

tidak berbeda, sama persis. Namun yang dilakukan 

oleh situs www.detik.com pada pertengahan Juli 

1998, tidaklah demikian. Detik.com tidak 

memindahkan berita versi cetak ke online 

melainkan sudah fokus memuat berita-beritanya 

pada kanal online. Berita-berita yang dimuat pun 

selalu up to date sehingga menjadi pilihan banyak 

orang dalam mencari informasi. Khalayak mulai 

melirik pemberitaan melalui media online lantaran 



1 
 

ada kejenuhan di pasar media cetak pasca 

reformasi 1998 (Putra, 2017) 

Perusahaan-perusahaan media yang dahulu 

mengandalkan penyebaran berita melalui media 

konvensional (cetak dan siaran) kini berlomba-

lomba menyebarkan informasinya secara online. 

Di Indonesia kini sudah banyak bermunculan 

portal-portal berita online seperti kompas.com, 

detik.com, tempo.co, voaindonesia.com, bbc.com, 

dan lain sebagainya. Menurut data Dewan Pers 

Indonesia hingga 2021 ini terdapat kurang lebih 

800 portal berita online yang telah terverifikasi 

(https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers). 

Namun sayangnya, kemudahan serta 

kecepatan sebaran informasi melalui media online 

kerap kali disalah-gunakan oleh oknum-oknum 

atau media pers yang tidak bertanggung jawab 

yang hanya ingin mencari keuntungan tanpa 

memikirkan substansi beritanya. Dilansir dari 

Jawapos.com pada 2017, tim Jawa Pos For Her 

sempat melakukan perbincangan dengan salah 

seorang admin portal berita online yang provokatif 

yang dikategorikan hoax oleh pemerintah. Admin 

tersebut mengatakan bahwa portal berita yang ia 

dan timnya gagas sejak Juli 2015 itu memang 

kerap membuat berita yang bersifat mengkritisi 

https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers
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hal-hal yang berbau politik tetapi berita-berita yang 

diambil sebenarnya berasal dari pemberitaan dari 

media mainstream seperti Kompas, Tempo, dan 

sebagainya kemudian mereka hanya mengunggah 

kembali dalam portal milik mereka dengan 

mengubah judul yang mengandung kontroversi 

bahkan click bait untuk mengundang visitor atau 

pembaca. Salah satu penyebab ketidakpercayaan 

memang berasal dari adanya berita hoax. Hoax 

adalah salah satu konten media yang sengaja 

dibuat oleh lembaga media atau perusahaan untuk 

mempengaruhi persepsi seseorang. 

Oknum yang tidak bertanggung jawab 

dalam dunia pers seperti kasus tersebut dapat 

menimbulkan stigma negatif dari khalayak sebagai 

konsumen berita bahkan dapat melunturkan 

kepercayaan mereka terhadap pemberitaan online. 

Skeptis dan minimnya kepercayaan publik 

terhadap suatu media akibat maraknya hoax dan 

anggapan sebagai media partisan juga kerap kali 

terjadi pada media berita digital di Kota Bontang 

yaitu Bekesah.co. 

Bekesah.co merupakan media berita digital 

yang menyuguhkan berita dengan konsep yang 

lebih fresh dan tetap akurat. Media ini belum lama 

berdiri tetapi sudah cukup terkenal di Kota 
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Bontang. Dikarenakan belum lama berdirinya 

tersebut, Bekesah.co sering mendapat cibiran dari 

masyarakat yang masih skeptis dan minim 

kepercayaan terhadap media berita online seperti 

disebut sebagai media hoax, media pesanan 

pemerintah (media partisan), dan media yang 

hanya ingin mencari keuntungan. 

Gambar 1.1 

Komentar beberapa netizen terhadap 

pemberitaan 

yang diterbitkan oleh Bekesah.co 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bekesah.co 

Pemberitaan Bekesah.co yang sering 

menjadi kontroversi biasanya mengenai politik dan 

ekonomi. Seperti hasil screen shoot diatas, 

pemberitaan yang diterbitkan oleh Bekesah.co 

mengenai bantuan untuk UMKM Kota Bontang 
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dianggap tidak benar oleh beberapa netizen 

padahal faktanya berita tersebut memang benar 

adanya, wartawan Bekesah.co menerbitkan berita 

tersebut atas hasil wawancara langsung di lokasi 

dengan para narasumber pelaku UMKM. Terlepas 

dari itu, ada juga netizen yang memberi 

pemahaman untuk berliterasi dikarenakan diantara 

komentar-komentar miring tersebut banyak yang 

hanya membaca judul tanpa membaca isi berita 

secara keseluruhan. Permasalahan hoax memang 

bersandingan dengan yang namanya literasi media. 

Literasi media adalah perspektif yang dapat 

digunakan ketika berhubungan dengan media 

terutama yang berbasis digital agar dapat 

menginterpretasikan suatu pesan yang disampaikan 

oleh si pembuat berita. Orang cenderung 

membangun sebuah perspektif melalui struktur 

pengetahuan yang telah terkontruksi dalam 

kemampuan menggunakan informasi (Potter 

2011). 
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Gambar 1.2 

Komentar netizen dalam laman Bekesah.co 

mengenai 

        budayakan membaca berita secara lengkap 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bekesah.co 

Di tengah menjamurnya media siber 

berbasis digital juga transformasi media berita 

konvensional menjadi digital memang 

menjadikannya sangat erat dengan yang namanya 

berita palsu atau hoax. Persaingan dengan media 

lain juga menjadi pemicu media satu dengan yang 

lainnya berlomba-lomba menjadi yang tercepat 

dalam hal pemberitaan hingga terkadang lepas 

fokus pada keakuratan berita. Seperti dikutip 

Artyastiani dalam kompasiana.com, Margianto dan 

Asep : Antara Pembaca, Laba, dan Etika 

menyatakan atas nama kecepatan, sering kali 

berita-berita tayang tanpa akurasi, mulai dari yang 
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sederhana yaitu ejaan nama narasumber, hingga 

yang paling serius yaitu substansi berita. 

Data Kementrian Komunikasi dan 

Informatika menyebutkan bahwa ada sekitar 

800.000 situs online di Indonesia yang telah 

terindikasi sebagai penyebar informasi 

palsu/bohong atau yang lebih dikenal dengan 

istilah hoax 

(https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-

800000-situs-penyebar-hoax-di-

indonesia/0/sorotan_media). Dalam mengelola 

portal berita online memang tidak mudah, 

bagaimana redaksi harus tetap menjaga keakuratan 

dan kecepatan berita juga harus bersaing dengan 

portal berita online lainnya yang terus bertambah 

jumlahnya. (Kovach and Rosentiel 2001) 

menyatakan kewajiban pertama jurnalisme adalah 

pada kebenaran. Prinsip pertama jurnalisme adalah 

pengejaran akan kebenaran yang tidak berat 

sebelah. 

Portal berita online di era digital telah 

menjadi dominan. Portal berita online menjadi 

media baru bagi perusahaan pers yang 

kehadirannya untuk memanjakan audiens sebagai 

masyarakat yang haus akan informasi. Informasi 

yang dibutuhkan masyarakat dapat dengan mudah 

https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media
https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media
https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media
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dicari di situs berita online tanpa perlu pergi 

kemana-mana. Berbagai macam keunggulan 

menjadi alasan dipilihnya cara ini, salah satunya 

adalah kecepatan informasi yang bisa diberikan. 

Selain portal berita online, penggunaan media 

sosial seperti Instagram, Tiktok, dan Youtube juga 

saat ini digunakan media berita untuk memperluas 

titik penyebaran beritanya. Akan tetapi media 

sosial tidak memiliki pengawas dan tidak berada di 

bawah naungan badan pengawas apapun. Setiap 

orang dengan bebas menyebarkan berbagai 

informasi, menyampaikan pendapat, dan saling 

melempar komentar. 

Sementara itu, media massa dalam 

operasinya diawasi oleh badan pengawas seperti 

Kementrian Komunikasi dan Informatika 

(Kemkominfo) yang bertugas mengatur alokasi 

frekuensi dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 

yang mengawasi hal-hal mengenai penyiaran 

terutama isi siaran yang berpedoman dengan 

berbagai undang-undang yang telah tercantum 

dalam buku Pedoman Perilaku Penyiaran dan 

Standar Program Siaran (P3SPS). Kemudian media 

cetak yang diawasi oleh Dewan Pers, dan media 

online (website) diawasi oleh Satuan Tugas 

(Satgas) berdasarkan undang-undang pedoman 
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siber yang dibentuk oleh Dewan Pers (dalam 

artikel kpi.go.id). Bahkan pada website jika dilihat 

dari aspek legalnya terutama seperti portal berita 

harus berbadan hukum atau memiliki izin dari 

pihak-pihak terkait dikarenakan website berbasis 

media online yang ditujukan kepada produk 

jurnalisme berupa pemberitaan bukan sekedar 

informasi. 

Menurut Dewan Pers, di Indonesia 

maraknya hoax dikarenakan krisis kepercayaan 

terhadap media mainstream sehingga publik 

menjatuhkan ke media abal-abal. Dikatakan lagi 

bahwa hoax merupakan dampak berubahnya fungsi 

media di zaman yang semakin canggih teknologi 

ini. Selain maraknya pemberitaan hoax yang 

membuat publik krisis kepercayaan terhadap media 

berita digital, keobjektifitasan sebuah media dalam 

menyuguhkan berita juga adalah hal lain yang 

dikhawatirkan. Dalam hal ini apakah media berita 

tersebut bersifat imparsial atau partisan. 

Pers independen wajib berpihak demi 

kepentingan publik. Yang harus dijaga adalah 

keseimbangan yang merupakan makna imparsial 

sebagai unsur independensi pers karena imparsial 

sejatinya adalah keseimbangan. Sedangkan media 

yang bersifat partisan akan mengurangi kualitas 
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informasi yang dihasilkan dan media yang 

diketahui publik sebagai media partisan akan 

kehilangan kepercayaan publik (McQualis dalam 

Yoedtadi dan Pribadi, 2017). Hal ini sejalan 

dengan pemikiran Hirst dan Patching (2005), 

media massa adalah salah satu lembaga sosial, 

karena itu memiliki tanggung jawab kepercayaan 

publik (public trust). 

Lebih dari itu, selain larangan hoax Allah 

SWT juga telah mengajarkan kita untuk tidak 

menerima mentah-mentah suatu informasi tanpa 

asal-usul yang jelas. Perlunya membaca dan 

memahami informasi yang kita terima secara 

keseluruhan tanpa ada yang terlewat agar tidak 

terjadi kesalahpahaman dan tidak menimbulkan 

kerugian. Sebagaimana termaktub dalam Quran 

Surat Al-Hujurat Ayat 6 berikut. 

َا ٰٓاَيٍُّ ا الَِّذْيهََ ي  ُْٰٓ َمىُ ا تِىَثَا َ فَاِسق َ  َجۤاَءُكمَْ اِنَْ ا  ُْٰٓ ا اَنَْ فَتَثَيَّىُ ُْ  تُِصْيثُ

ًماَ  ُْ ا تَِجٍَالَةَ  قَ ُْ ى فَتُْصثُِح  َعل 

ِدِمْيهََ فََعْلتُمَْ َما  و 

Artinya : “Wahai orang-orang yang 

beriman! Jika seseorang yang fasik datang 

kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah 

kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan 

suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang 
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akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” 

(QS. Al-Hujurat [49]: 6). 

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah 

Allah SWT agar manusia lebih teliti dalam 

menerima dan membaca suatu informasi yang 

beredar dan tidak mudah menafsirkan lalu 

berpendapat yang dikhawatirkan dapat menjadi 

tindakan zhalim terhadap suatu kaum yang tidak 

bersalah. Hal yang harus dilakukan dalam 

menanggapi berita yang tersebar begitu cepat di 

media terutama di media yang serba online saat ini 

adalah dengan tabayyun yaitu perlunya 

membacanya dengan teliti, cek dan ricek, 

manfaatkan kemampuan membaca kita dan jangan 

malas. Selanjutnya dalam mengonsumsi dan 

menanggapi berita adalah dengan mengenal media 

yang memberikan informasi. Bisa jadi media 

beritanya memiliki sifat keberpihakan maupun 

netral. Keberpihakan yang dimaksud adalah isi 

beritanya lebih condong kepada salah satu 

pandangan saja. Tidak jarang media mempunyai 

idealisme tersendiri. Kemudian untuk 

memaksimalkan kebutuhan berita yang memang 

benar adanya yang lebih mendalam bisa dengan 

melakukan perbandingan berita antara media satu 

dengan media lainnya. Bisa jadi ada beberapa hal 
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yang berbeda di media lain padahal tema 

pemberitannya sama. Terlebih dengan kecepatan 

internet, kita dapat dengan mudah membuka lama 

media yang satu lalu ke laman media online yang 

lainnya untuk sekedar melakukan perbandingan 

berita guna menemukan keakuratan berita. 

Dari menjamurnya situs berita online yang 

juga didampingi dengan maraknya berita hoax di 

zaman teknologi seperti saat ini, peneliti ingin 

mengetahui lebih lanjut proses pemberitaan oleh 

media Bekesah.co sebagai media berita digital 

yang tergolong baru tetapi sudah sangat popular 

dan semakin berkembang terlepas dari adanya 

beberapa stigma mengenai Bekesah.co sebagai 

media hoax dan media yang dibuat khusus untuk 

pemerintah (media partisan). Hal ini yang menarik 

minat peneliti untuk melakukan penelitian yang 

berfokus mengenai bagaimana strategi pemberitaan 

oleh Bekesah.co dalam menumbuhkan dan 

merawat epercayaan masyarakat dengan judul 

“Strategi Pemberitaan Media Online Bekesah.co 

Dalam Membentuk News Trust Khalayak”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti 

menemukan rumusan masalah sebagai berikut : 
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Bagaimanakah strategi pemberitaan media 

online Bekesah.co dalam membentuk news trust 

khalayak? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana strategi pemberitaan media online 

Bekesah.co dalam membentuk news trust 

khalayak. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini nantinya 

diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini umumnya diharapkan 

dapat dijadikan sebagai pengembangan 

keilmuan pada bidang Ilmu Komunikasi yaitu 

Komunikasi Massa serta dapat memperkaya 

khazanah pengetahuan bagi penulis dan 

pembaca khususnya berkaitan dengan strategi 

pemberitaan media online Bekesah.co dalam 

membentuk news trust khalayak. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai strategi 
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pemberitaan media online Bekesah.co dalam 

membentuk newst trust khalayak serta menjadi 

bahan evaluasi dan pengembangan bagi tim 

Bekesah.co dalam menyajikan berita. 

Disamping itu, penelitian ini juga dapat 

digunakan sebagai acuan masyarakat untuk 

dapat menerapkan literasi media dalam 

kehidupan agar dapat memahami informasi 

dengan baik. 

E. Telaah Pustaka 

Peneliti menemukan beberapa penelitian 

yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. 

Penelitian pertama yang ditemukan yakni 

penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Hatika 

pada tahun 2018 yang berjudul “Strategi 

Pemberitaan (LKBN) Antara Biro Riau Dalam 

Menghadapi Persaingan Dengan Media Online”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kiat-kiat 

pemberitaan LKBN Antara Biro Riau dalam 

menghadapi persaingan dengan media online serta 

untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan 

dan tantangan LKBN Antara Biro Riau dalam 

menghadapi persaingan pemberitaan. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif dengan subjek penelitian kepala biro 
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LKBN Antara Riau, editor, dan jurnalis Antara 

Riau kemudian objek penelitiannya adalah LKBN 

Antara Biro Riau. Dengan teknik pengumpulan 

data berupa observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, penelitian ini ingin mendeskripsikan 

bagaimana LKBN Antara Biro Riau sebagai salah 

satu cabang perusahaan media pers umum negara 

dalam menangani persaingan informasi dengan 

media online saat ini. Hasil dari penelitian ini 

menjelaskan bahwa ada beberapa kiat-kiat 

pemberitaan LKBN Antara Biro Riau Dalam 

menghadapi persaingan dengan media online 

seperti melengkapi berita dengan unsur berita 

5W+1H dan unsur berita tambahan seperti 3E+1N, 

menegaskan nilai berita dan nilai informasi yang 

dimuat karena berita akan di ingat oleh pembaca, 

serta wartawan dan editor harus dilengkapi dengan 

fasilitas yang cukup untuk memulai kegiatan 

peliputan dan penulisan, hingga berita siap dimuat 

setelah melalui seleksi dari editor. Variasi berita 

yang disajikan LKBN Antara Biro Riau untuk 

menghadapi persaingan pemberitaan memiliki dua 

kategori yaitu berita lempang (berita langsung) dan 

tulisan khas, kategori berita ini terdapat pada kanal 

portal berita Antara. LKBN Antara Biro Riau juga 

memperhatikan kecepatan dan kedalaman berita 
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yang dimuat kemudian tantangan dan hambatan 

yang dihadapi oleh LKBN Antara biro Riau hanya 

terkendala pada permasaalahan teknis seperti 

internet, kesalahan jaringan yang harusnya 

semakin baik masih memberikan hambatan bagi 

proses pemberitaan. 

Penelitian terkait selanjutnya ialah 

penelitian yang dilakukan oleh Nadia Desti 

Manika, Imron Rosyidi, dan Enjang Muhaemin. 

Penelitian ini berjudul “Strategi Wartawan Online 

dalam Mencegah Berita Hoax”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui komitmen, tahapan 

pemberitaan wartawan online anggota PWI Kota 

Bandung dalam mencegah berita hoax, serta 

standar kelayakan berita yang tidak terkontaminasi 

hoax. Sedangkan pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode deskriptif dengan 

menggunakan teori informasi organisasi Karl 

Weick. Subjek penelitian ini adalah anggota PWI 

Kota Bandung dimana PWI merupakan sebuah 

organisasi wartawan online. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah melalui observasi 

partisipan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini 

adalah bahwa dalam menjaga komitmennya, 

wartawan online anggota PWI Kota Bandung 
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melakukan pemberitaan berdasarkan Kode Etik 

Jurnalistik, serta melakukan verifikasi berdasarkan 

Pedoman Pemberitaan Media Siber. Dalam 

pemberitaannya, wartawan online anggota PWI 

Kota Bandung melewati tiga tahapan yaitu, pra 

liputan, liputan, dan pasca liputan. Kemudian 

dalam menjaga standar kelayakan berita yang tidak 

terkontaminasi hoax, mereka mentaati Kode Etik 

Jurnalistik, memenuhi unsur penting dan menarik 

berdasarkan unsur berita, dan memenuhi unsur 

dasar berita berdasarkan 5W+1H. 

Penelitian sejenis terakhir ialah penelitian 

yang berjudul “Strategi Penyajian Berita Brilio.net 

(Studi Kasus: Media Online Menjangkau Generasi 

Milenial)”. Penelitian ini dilakukan oleh Alvianne 

Suseno dan Farid Rusdi pada tahun 2019 yang 

bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara 

dalam mengenai strategi yang dilakukan oleh 

Brilio.net dalam menyajikan berita kepada generasi 

milenial. Penelitian ini adalah penilitan deskriptif-

kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang 

menggunakan wawancara mendalam dan observasi 

langsung di lapangan sebagai teknik pengumpulan 

data. Teknik analisis datanya dibantu dengan 

konsep teori mengenai penyajian berita Mike Ward 

dan teori Lyons mengenai generasi milenial dalam 
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membaca berita online. Hasil dari penelitian ini 

memaparkan bahwa Brilio.net melakukan 

penulisan dan penyajian berita berdasarkan 

karakteristik generasi milenial semaksimal 

mungkin dan membuat generasi milenial betah 

membaca berita Brilio.net melalui gadgetnya. 

Brilio.net juga melakukan strategi dengan 

melakukan perundingan mengenai berita apa yang 

akan disajikan kepada generasi milenial setiap hari, 

serta melakukan strategi menjadikan jurnalis muda 

sebagai jurnalis dari Brilio.net untuk menjangkau 

generasi milenial itu sendiri. 
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Tabel 1. 
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F. Landasan Teori 

Peneliti akan memaparkan teori-teori yang 

berkaitan dengan strategi penyajian berita online 

oleh sebuah media digital yang nantinya teori ini 

sebagai alat bedah yang membantu peneliti dalam 

menentukan unit analisis, menganalisis dan 

mengintepretasikan data-data penelitian. Landasan 

teori merupakan pemandu agar fokus penelitian 

sesuai dengan fakta di lapangan. Berikut 

pemaparan mengenai beberapa konsep teori yang 

dianggap peneliti relevan dengan penelitian : 

1. Strategi Pemberitaan 

Strategi merupakan pendekatan secara 

keseluruhan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan 

eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. 

Strategi bagi manajemen organisasi pada 

umumnya adalah rencana secara besar dan 

berorientasi pada jangkauan masa depan, serta 

ditetapkan sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan organisasi berinteraksi secara 

efektif dalam lingkungannya dengan kondisi 

persaingan yang keseluruhannya diarahkan 

pada optimalisasi pencapaian tujuan sebagai 

sasaran dari organisasi yang bersangkutan 
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(Sondang, 2007:17). Sedangkan menurut 

(Budiyono, 2013) strategi merupakan formula, 

kiat-kiat, cara atau siasat untuk mencapai 

tujuan. Maka strategi dapat dikatakan sebagai 

suatu cara yang disusun sedemikian rupa guna 

mencapai tujuan dan sasaran. Sementara 

pemberitaan berasal dari kata dasar „berita‟ 

yang artinya cerita atau keterangan mengenai 

suatu kejadian atau peristiwa terbaru. Namun 

pemberitaan atau pem-beritaan akan bermakna 

sebagai proses, cara pembuatan berita, 

melaporkan atau mengabarkan (Anwar, 2015: 

88). Charles A. Dana mengatakan, “When a 

dog bites a man, that is not news, but when a 

men bites a dog, that news” (Bila seekor anjing 

menggigit orang, itu bukan berita, tetapi bila 

orang mengigit anjing, itu baru berita). 

Menurut Jakob Oetama dalam bukunya 

Perspektif Pers Indonesia, pemberitaan 

bukanlah sebuah fakta, melainkan sebuah 

laporan tentang fakta itu sendiri. Suatu 

peristiwa akan menjadi sebuah berita hanya 

apabila ditemukan dan dilaporkan oleh 

wartawan atau membuatnya masuk ke dalam 

kesadaran publik dan dengan demikian menjadi 

pengetahuan publik. Dalam pemberitaan 
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diperlukan suatu strategi untuk tetap fokus. 

Maka dapat didefinisikan bahwa strategi 

pemberitaan adalah cara atau kiat-kiat dari 

suatu organisasi atau kelompok dalam proses 

pembuatan berita, dimulai dari liputan suatu 

peristiwa, menulis berita, mengedit berita 

hingga menyebarkan berita. 

Di dalam strategi pemberitaan, terdapat 

pula strategi peliputan, strategi pemilihan isu, 

strategi penulisan, serta strategi penyebaran 

yang memerlukan adanya sebuah manajemen 

pers atau kelembagaan (redaksional) yang 

diarahkan pada penentuan strategi pemberitaan. 

Strategi pemberitaan dapat digunakan oleh 

pemimpin untuk mencapai tujuan dan hasil 

yang dikehendaki, yaitu pemimpin yang 

mendapat kepercayaan pembaca, pemimpin 

yang dimaksud disini adalah pemimpin 

pemberitaan (wartawan, redaktur, kepala 

media) yang nantinya dapat membuat 

medianya pun menjadi media terpercaya. 

Khususnya dalam memproduksi berita secara 

online, sebuah media harus memiliki strategi 

pemberitaan sebelum menyebarkan beritanya 

ke khalayak agar berita yang disajikan akurat 

dan seimbang, tidak asal-asalan dan tidak 



22 
 

menyimpang dari nilai berita sehingga dapat 

menarik perhatian dan minat khalayak untuk 

membacanya bahkan ikut serta 

menyebarkannya juga dapat terbentuknya 

kepercayaan. 

Menurut Kusumaningrat (2005: 136) dalam 

bukunya yang berjudul Jurnalistik Teori dan 

Praktik, pemberitaan yang dipercaya dan 

dipilih oleh khalayak ialah yang didalamnya 

terdapat objektifitas. Objektifitas dalam 

pemberitaan harus memiliki tiga unsur pokok. 

Pertama, unsur keseimbangan yang meliputi 

keseimbangan jumlah kata atau kalimat yang 

digunakan oleh wartawan dalam 

menyampaikan fakta, keseimbangan juga 

mencakup narasumber yang dikutip. Kedua, 

unsur kebenaran pokok yang meliputi empat 

hal, yakni adanya fakta atau peristiwa yang 

diberitakan, jelas sumbernya, kapan dan 

dimana terjadinya. Kemudian unsur yang 

ketiga, relevansi antara judul berita dengan isi 

berita dalam hal ini meminimalisir judul yang 

mengandung unsur click bait karena judul 

berita yang menarik berbeda makna dengan 

judul berita yang click bait serta kesesuaian 
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antara narasumber yang dipilih dengan tema, 

topik, atau fakta yang diangkat. 

Dalam buku Jurnalistik: Petunjuk Teknis 

Menulis Berita karangan Sedia Barus, strategi 

pemberitaan harus dimulai dengan adanya nilai 

dari berita itu sendiri dengan kata lain sebuah 

berita haruslah bernilai. Nilai sebuah berita 

ditentukan oleh beberapa syarat-syarat tertentu. 

Syarat-syarat tersebutlah yang menjadi ukuran 

penting tidaknya sebuah berita (2010: 31). Baik 

berita yang diproduksi secara konvensional 

maupun berita yang diproduksi secara online, 

haruslah memenuhi nila-nilai berita 

didalamnya. Nilai berita juga akan menjadi 

dasar terciptanya kepercayaan pembaca. Curtis 

D. MacDougall dalam bukunya Interpretative 

Reporting yang dikutip oleh Sedia Barus 

(2010: 33) menyebutkan lima nilai yang harus 

ada dalam sebuah berita, yakni : 

a. Timeliness (Kebaruan), yakni sebuah 

berita sangat terikat oleh waktu. Waktu 

sangat mempengaruhi aktualitas sebua 

berita sebab berita haruslah 

menyangkut hal yang baru terjadi dan 

aktual (terkini). Untuk itu diperlukan 

kecepatan  dan kesegeraan (immediate). 
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b. Proximity (Jarak), berartikan faktor 

jauh dekatnya jarak antara tempat 

terjadinya peristiwa dengan penikmat 

berita memengaruhi daya tarik atau 

nilai sebuah berita. Jarak juga bukan 

hanya dalam artian fisik atau geografis, 

tetapi dapat pula dalam hal minat, 

bakat, dan profesi. Misalnya peristiwa-

peristiwa mengenai kejahatan dan 

peradilan tentu lebih menarik hati 

orang-orang terutama penegak hukum. 

c. Prominence (Cuatan), yakni nilai 

sebuah berita juga sangat ditentukan 

oleh cuatan atau hal yang ulung pada 

diri seseorang, benda, tempat, serta 

peristiwa. Dalam hal ini berlaku istilah 

“name makes news”. Suatu peristiwa 

yang menyangkut orang terkenal atau 

sesuatu yang dikenal masyarakat 

merupakan berita penting untuk 

diketahui oleh pembaca. 

d. Human Interest (Daya Tarik 

Kemanusiaan), yaitu berita juga dapat 

menyangkut hal yang memiliki daya 

tarik kemanusiaan atau sentuhan 

manusiawi. Semakin tinggi daya tarik 
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kemanusiaan sebuah berita, maka 

semakin tinggi pula nilai berita tersebut. 

Sesuatu yang menyentuh dan sangat 

menggugah rasa kemanusiaan 

seseorang menambah nilai sebuah 

berita. Dengan catatan jika pemberitaan 

dengan sentuhan manusiawi tersebut 

dikelola dengan tepat. 

e. Consequence (Akibat), yakni nilai 

berita juga banyak ditentukan oleh 

pengaruh, akibat, dan dampak yang 

mungkin dapat ditimbulkannya 

terhadap masyarakat luas. Dampaknya 

bagi kehidupan politik, sosial, dan 

ekonomi merupakan hal yang patut 

diperhitungkan oleh setiap wartawan 

dalam mengerjakan sebuah berita. 

Media massa khususnya media online yang 

tak terbatas ruang dan waktu harus memiliki 

strategi pemberitaan yang jelas sebelum 

beritanya disajikan kepada masyarakat agar 

tepat sasaran dan tidak menjadi berita yang sia-

sia. Sebab fungsi utama dari strategi ialah 

perencanaan yang terstruktur agar mampu 

mencapai tujuan yang sesuai dengan visi dan 

misi media tersebut. Selain itu, strategi 
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diperlukan untuk dapat meningkatkan pembaca 

melalui pemberitaannya. Di bagian redaksional 

khususnya, diperlukan sebuah strategi 

pemberitaan dan juga fungsi manajemen untuk 

terus memperhatikan isi serta nilai berita yang 

disajikan. 

Strategi pemberitaan tersebut harus disusun 

bersama antara pimpinan redaksi dan redaktur 

kemudian dirapatkan dengan para wartawan. 

Dengan strategi, diharapkan media berita 

online dapat selalu menjaga kredibilitas dan 

kualitas media serta informasi yang diproduksi 

sehingga masyarakat juga dapat selalu 

terpenuhi asupan informasi yang benar-benar 

informatif dan valid. 

2. Media Berita Online  

Media online adalah sebutan umum untuk 

sebuah bentuk media yang berbasis 

telekomunikasi dan multimedia. Yang 

didalamnya terdapat portal, situs web 

(website), radio online, televisi online, pers 

online, mail online, dan lain sebagainya dengan 

karakteristik masin-masing sesuai dengan 

fasilitas yang memungkinkan pengguna (user) 

untuk memanfaatkannya. 
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Dalam perspektif studi media atau 

komunikasi massa, media online menjadi objek 

kajian teori media baru. Media baru yang 

mengacu kepada permintaan akses konten 

kapan saja dan dimana saja melalui perangkat 

digital serta umpan balik pengguna interaktif, 

partisipasi kreatif, dan pembentukan komunitas 

sekitar konten media juga aspek generasi atau 

real time (Chun, 2006: 89). 

Kehadiran media online memunculkan 

generasi baru jurnalistik yakni jurnalistik 

online. Dalam media online, produk jurnalistik 

online atau cyber journalisme didefinisikan 

sebagai pelaporan fakta atau peristiwa yang 

diproduksi dan di distribusikan melalui 

internet. Jurnalistik media online merupakan 

jurnalistik terbaru yang hadir setelah jurnalistik 

cetak, radio, dan televisi. Perbedaan utama 

ketiga jurnalistik konvensional tersebut dengan 

jurnalistik media online terletak pada 

kecepatan dalam penyampaian informasi 

kepada khalayak, kemudahan akses, bisa di 

update dan dihapus kapan saja, serta bisa 

berinteraksi dengan pembaca atau pengguna 

(user). 
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Dalam buku Jurnalistik Online (Romli, 

2012: 30) menerangkan beberapa pengertian 

mengenai media online. Per definisi, media 

online (online media) disebut juga cybermedia 

(media siber), internet media (media internet), 

dan new media (media baru), yang 

keseluruhannya dapat diartikan sebagai media 

yang tersaji secara online di situs web (website) 

internet. Pedoman Pemberitaan Media Siber 

(PPMS) yang dikeluarkan Dewan Pers 

mengartikan media siber sebagai segala bentuk 

media yang menggunakan wahana internet dan 

melaksanakan kegitan jurnalistik, serta 

memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers 

dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan 

Dewan Pers. 

3. News Trust 

Kepercayaan adalah hal dasar dalam 

interaksi manusia. Kepercayaan atau trust 

merupakan suatu harapan positif  yang dimiliki  

individu terhadap hasil  positif yang  mungkin  

dihasilkan dari  interaksi dengan individu, 

kelompok, atau institusi lain dan diyakini 

seseorang tidak akan melakukan tindakan 

untuk mencari keuntungan semata (Robbin, 
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2003). Dalam hal ini, news trust (kepercayaan 

berita) bermakna perasaan percaya pada 

pemberitaan dan medianya yang meliputi 

pimpinan media, jajaran redaksi serta 

wartawan. Media yang tidak mendapat 

kepercayaan dari masyarakat tidak akan 

mampu menjalankan fungsinya sebagai 

pengawas otoritas atau institusi pemerintah. 

(Liu, 2019). 

Westerstahl (1983) berpendapat bahwa 

untuk terus mendapatkan kepercayaan 

khalayak maka perlu mempertahankan 

objektivitas yang dapat dilakukan dengan cara 

patuh terhadap sebuah standar atau norma. 

Konsep objektivitas media siber menurut 

Model Westerstahl (1983:405) terdiri dari 

faktualitas yang berisi kebenaran dan relevansi 

kemudian impartialita yang berisi 

keseimbangan dan netralitas. Ketidakpercayaan 

terhadap media massa termasuk media online 

dapat merusak kemampuan media untuk 

menginformasikan kepada publik, dan 

akibatnya publik mungkin tidak menyadari 

masalah lain atau perspektif alternatif diluar 

jaringan pribadi mereka. Kepercayaan menurut 

Mayer Davis dan Schoorman (1995) terbentuk 
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dari tiga aspek, yaitu : ability (kemampuan), 

benevolence (kebajikan), dan integrity 

(integritas). Berikut ini adalah perbedaan dari 

masing-masing aspek : 

a. Kemampuan (Ability) 

Dimensi kemampuan ini mengacu 

pada kompetensi dan sifat-sifat 

yang dimiliki oleh seorang individu, 

kelompok, ataupun organisasi 

dalam hal meyakinkan orang lain 

untuk percaya. Secara spesifik Kim, 

Ferrin, dan Rao (2003) menjelaskan 

ability sendiri terdiri dari 

kompetensi (competency), 

pengalaman (experience), 

pengesahan institusional, dan 

penguasaan seseorang dalam ilmu 

pengetahuan. 

b. Kebaikan hati (Benevolence) 

Dimensi kebaikan hati merupakan 

kesediaan individu, kelompok, 

maupun organisasi dalam 

memberikan perhatian dan 

kepuasan pada orang lain. Menurut 

Kim, Ferrin, dan Rao (2003) 

benevolence terdiri dari perhatian, 
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empati, keyakinan, dan daya 

teriman yang dimiliki oleh trustor. 

c. Integritas (Integrity) 

Dimensi integritas dimanefestasikan 

sebagai suatu perilaku yang terus-

menerus dan selalu ditampilkan 

oleh individu, kelompok, maupun 

organisasi kepada orang lain. 

Perilaku ini mencerminkan apakah 

informasi yang disampaikan oleh 

individu, kelompok, maupun 

organisasi benar, sesuai fakta atau 

tidak. Kim, Ferrin, Rao (2003) 

menjabarkan bahwa integrity dapat 

dilihat dari beberapa hal antara lain 

yaitu adanya keadilan (fairness), 

pemenuhan (fulfillment), loyalitas 

(loyalty), kejujuran (honesty), dapat 

diandalkan (dependability), dan 

telah teruji (reliability). 

Terdapat model kepercayaan multifaktor di 

media berita yang diusung oleh Kohring. 

Kohring percaya bahwa penilaian pengguna 

media ketika khalayak mengkonsumsi berita 

berdasarkan empat dimensi sebagai berikut: 
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a. Percaya pada Selektivitas Topik 

Dimensi pertama kepercayaan 

dikaitkan dengan pemilihan 

topik yang dilaporkan. Khalayak 

atau penerima berita percaya 

bahwa media berita akan fokus 

pada topik dan peristiwa yang 

relevan bagi mereka. 

b. Percaya pada Selektivitas Fakta 

Dimensi ini menyangkut 

pemilihan fakta atau informasi 

latar belakang yang berkaitan 

dengan topik yang telah dipilih. 

Ini adalah cara dimana suatu 

peristiwa di kontekstualisasikan 

yang relevan dengan dimensi 

ini. 

c. Percaya pada Akurasi 

Penggambaran dimensi ini 

mencakup kepercayaan pada 

akurasi yang dapat diverifikasi 

dan disetujui dari gambar fakta. 

Meskipun pengamatan sangat 

selektif dan klasifikasinya 

menjadi „benar‟ atau „salah‟ 

tidak dapat ditentukan secara 



33 
 

objektif. Sejumlah pengamatan 

memungkinkan klasifikasi 

standar menjadi „benar‟ dan 

„salah‟ dan karena itu dapat 

diverifikasi. 

d. Percaya pada Penilaian 

Jurnalistik 

Pemilihan suatu peristiwa atau 

informasi sudah merupakan 

suatu evaluasi. Selain itu, ada 

penilaian yang ditekankan 

secara eksplisit, terutama dalam 

struktur komentar. Ini 

menawarkan saran serta 

penilaian dan banding untuk 

tindakan pemberitaan 

kedepannya. 

News trust adalah hal terpenting 

dalam lingkup media terutama media 

online saat ini. News trust khalayak 

menjadi sangat penting dan vital yang dapat 

membuat sebuah media berita akan 

memiliki legitimasi dan kewibawaan dalam 

menjalankan tugas-tugasnya. Media berita 

online harus selalu mampu meningkatkan 

kepercayaan khalayak terhadap medianya 
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dengan meningkatkan kredibilitas lewat 

produksi berita-berita yang valid. 

Kepercayaan pada media mungkin 

didasarkan pada keyakinan seseorang 

terhadap profesionalisme dan praktik 

jurnalistik. Para profesional media sering 

berargumen bahwa tanpa kepercayaan 

khalayak, mereka mungkin kurang 

berkomitmen pada norma-norma 

jurnalistik. Semakin sebuah media 

dipercaya, semakin mereka juga 

memperkuat identifikasi jurnalis dengan 

norma-norma profesional yang berkaitan 

dengan kepercayaan seperti tetap netral, 

mendapatkan fakta yang benar, dan 

menceritakan kedua sisi cerita. Dengan 

begitu, kepercayaan pada media tidak 

hanya bertindak sebagai pelumas yang 

meningkatkan interaksi khalayak atau 

pembaca, juga membantu menjaga 

profesionalisme wartawan. 
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Sumber : Olahan Peneliti 

G. Kerangka Pemikiran 
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H. Metode Penelitian 

 

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis 

yang akan dilakukan dalam proses penelitian, 

sedangkan penelitian itu sendiri merupakan upaya 

dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan 

untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip 

dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk 

mewujudkan kebenaran (Mardalis, 1995:24). 

Sebuah metode dibutuhkan agar dapat menjelaskan 

secara rinci mengenai masalah yang akan diteliti. 

Metodologi penelitian yang digunakan oleh 

peneliti saat ini adalah : 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, 

penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Muslimin (2016:51) mendefinisikan 

penelitian kualitatif sebagai suatau penelitian 

yang bertujuan untuk menganalisis serta 

memberikan gambaran terhadap suatu 

peristiwa, fenomena, pemikiran, perilaku 

manusia, baik secara individual maupun 

kelompok. Metode penelitian kualitatif 

umumnya digunakan untuk meneliti keadaan 

objek yang alamiah, dimana peneliti berperan 

sebagai instrumen kunci, pengumpulan datanya 
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dilakukan melalui teknik triangulasi, serta hasil 

penelitiannya lebih mengutamakan makna 

daripada generalisasi (Sugiyono, 2012: 9). 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah CEO, jajaran 

redaksi, serta wartawan Bekesah.co. Penentuan 

informan berdasarkan pertimbangan teknik 

purposive sampling. Pertimbangan yang 

dimaksud misalnya orang tersebut dianggap 

paling tahu atau memahami tentang apa yang 

kita harapkan (Wijaya, 2019). Sedangkan 

obyek dari penelitian ini adalah strategi 

pemberitaan media online Bekesah.co dalam 

membentuk news trust khalayak. 

3. Sumber Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini yakni data primer dan data 

sekunder (Sugiyono, 2015 : 137):  

a. Data Primer   

Data primer merupakan data yang 

dikumpulkan langsung oleh peneliti 

dari subjek penelitian. Dalam penelitian 

ini diperoleh melalui observasi dan 

wawancara dengan CEO, jajaran 

redaksi, dan wartawan Bekesah.co. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang 

digunakan peneliti untuk membantu dan 

mendukung data primer. Data sekunder 

dari penelitian ini dilakukan melalui 

pengamatan pada portal/website berita 

serta media sosial Bekesah.co 

(Facebook, Youtube, dan Instagram), 

dan data pendukung lainnya dari 

penelitian ini. Selain itu untuk 

membantu peneliti dilakukan juga studi 

kepustakaan dimana penulis dapat 

menggunakan beberapa sumber lain 

seperti jurnal dan buku guna menambah 

wawasan peneliti. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah tahap paling 

penting dalam penelitian, karena tujuan utama 

dari penelitian adalah memperoleh data. Tanpa 

mengerti teknik dari pengumpulan data, 

peneliti akan mengalami kesulitan dalam 

mendapatkan data sesuai dengan apa yang 

diinginkan. Teknik pengumpulan data yang 

peneliti lakukan pada penelitian ini adalah : 
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a. Observasi 

Nasution seperti dikutip dalam 

(Sugiyono, 2015, h. 226) menyebutkan 

bahwa observasi adalah dasar semua 

ilmu pengetahuan. Peneliti hanya dapat 

bekerja berdasarkan data mengenai 

kenyataan yang diperoleh melalui 

observasi. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses 

bertemunya dua orang atau lebih untuk 

melakukan tanya jawab yang 

berlangsung secara lisan mengenai 

suatu topik tertentu. Dalam hal ini, 

peneliti melakukan wawancara dengan 

sistem semiterstruktur, yang dimana 

pelaksanaan wawancaranya lebih bebas 

namun tetap terkontrol. Wawancara 

akan dilakukan kepada subjek 

penelitian yang telah ditentukan dengan 

mengajukan pertanyaan berdasarkan 

draft wawancara yang telah disusun 

sebelumnya mengenai strategi 

pemberitaan media online dalam 

membentuk news trust khalayak. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan dalam 

penelitian ini sebagai pelengkap dari 

teknik pengumpulan data yang telah 

dilakukan sebelumnya. Proses 

dokumentasi dalam penelitian ini 

dilakukan dengan mengumpulkan data 

dari sumber lain seperti catatan atau 

foto berupa capture yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

d. Studi Pustaka 

Studi pustaka ialah mengadakan 

penelitian dengan cara mempelajari dan 

membaca literatur-literatur yang ada 

hubungannya dengan permasalahan 

yang menjadi obyek penelitian. Dalam 

penelitian ini dilakukan dengan 

membaca dan mempelajari tulisan-

tulisan berupa buku-buku literatur, 

jurnal dan sumber bacaan lainnya yang 

berkaitan dengan strategi pemberitaan 

media online dalam membentuk news 

trust khalayak. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan saat pengumpulan data berlangsung 
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juga saat pengumpulan data selesai. Miles dan 

Huberman (1984) mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

terus menerus sampai tuntas hingga datanya 

jenuh. Adapun aktifitas dalam analisis data, 

yaitu: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data diartikan sebagai 

proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, 

dan transformasi data kasar yang 

diperoleh dari catatan-catatan tertulis 

dilapangan. Reduksi data berlangsung 

terus-menerus selama proyek yang 

berorientasi penelitian kualitatif 

berlangsung. 

Data yang diperoleh di lapangan 

akan memiliki jumlah yang cukup 

banyak sehingga perlu dicatat secara 

teliti dan rinci. Mereduksi data seperti 

halnya merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, mencari tema dan polanya, 

dan lain-lain. Data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang jelas 

dan mempermudah peneliti untuk 
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melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencari bila 

diperlukan. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Miles dan Huberman membatasi 

suatu penyajian sebagai sekumpulan 

informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

Penyajian data dalam penelitian 

kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, flowchart, 

hubungan antar kategori dan 

sebagainya. Fenomena sosial bersifat 

kompleks dan dinamis sehingga apa 

yang ditemukan saat memasuki 

lapangan dan setelah berlangsung 

lumayan lama dan akan mengalami 

pengembangan data. Dengan demikian 

peneliti dapat melihat apa yang sedang 

terjadi dan menentukan apakah menarik 

kesimpulan yang benar ataukah terus 

melangkah melakukan analisis yang 

menurut penyajian sebagai sesuatu yang 

mungkin berguna. 
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c. Conclusing Drawing/verification 

(Verifikasi Data) 

Penarikan kesimpulan menurut 

Miles dan Huberman hanyalah sebagian 

dari satu kegiatan dari konfigurasi yang 

utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga 

diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara 

dan akan berubah jika ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan berikutnya. 

Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang telah 

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin 

juga tidak. Sebab masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif 

masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah peneliti berada 

dilapangan (Sugiyono, 2014). 

6. Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

merupakan salah satu bagian yang sangat 

penting untuk mengetahui derajat kepercayaan 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan 
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dengan menggunakan teknik triangulasi dalam 

pengumpulan data, sehingga data yang 

diperoleh akan lebih konsisten dan menjadi 

suatu data yang valid dan bisa dipertanggung 

jawabkan. 

Wiliam Wiersma (1986) mengatakan 

triangulasi dalam pengujian kredibilitas 

diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai waktu. 

Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpulan data, dan 

waktu (Sugiyono 2007:273). Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber 

untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui sumber ahli. Data yang 

diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya 

dimintakan kesepakatan (member check) 

dengan sumber data (Sugiyono 2007:274). 

I.  Sistematika Pembahasan Skripsi 

Penulisan sistematika pembahasan digunakan 

untuk mempermudah serta memberikan gambaran 

terkait dengan penelitian ini. Untuk lebih 

memahami penulisan dari penelitian ini, maka 
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akan diuraikan dalam beberapa bab yang disusun 

secara struktur. Gambaran umum dari masing-

masing bab disusun dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I membahas mengenai pendahuluan 

yang menjelaskan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, telaah pustaka, 

metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI 

PENELITIAN 

Bab II membahas mengenai gambaran 

umum tentang media online Bekesah.co. 

Bab ini menggambarkan tentang profil 

Bekesah.co seperti visi dan misi, serta 

konten berita Bekesah.co. 

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab III merupakan bab yang membahas 

tentang strategi pemberitaan media online 

Bekesah.co, pengelolaan dan penerapan 

nilai berita oleh Bekesah.co. 
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BAB IV PENUTUP 

Bab IV merupakan bab penutup yang 

berisi kesimpulan dan saran, kata penutup 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

peneliti di media Bekesah.co. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan data yang telah dipaparkan dalam 

pembahasan, peneliti mendapatkan hasil yang telah 

diuraikan mengenai strategi atau kita-kiat yang dilakukan 

Bekesah.co dalam membangun kepercayaan khalayak 

melalui pengelolaan nilai-nilai berita. Peneliti mendapat 

kesimpulan bahwa Bekesah.co selalu menghadirkan 

informasi yang cepat dan serta menyajikan konten-konten 

khusus seperti Belocoan, Kesah Maha, dan Ngopi Sambil 

Bekesah untuk semakin membangun kedekatan dengan 

khalayak atau pembaca. Bekesah.co juga selalu 

mengedepankan good news is a good news too terutama 

jika menyangkut pemberitaan cuatan. 

Selain itu, Bekesah.co selalu mengedepankan sisi 

informatif dan inspiratif dalam menggugah perasaan 

pembaca seperti menghadirkan pemberitaan human 

interest. Bekesah.co konsisten menghadirkan berita-berita 

yang memiliki misi, tujuan, atau dampak terutama untuk 

kepentingan publik. Dalam menyajikan setiap 

pemberitaannya baik itu dalam penerapan semua unsur 

nilai berita, Bekesah.co tetap mengedepankan asas 

keberimbangan (cover both side). Penyajian pemberitaan 
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dengan mengedepankan unsur nilai berita oleh Bekesah.co 

dinilai mampu membentuk dan merawat kepercayaan 

khalayak (news trust) juga meminimalisir pandangan 

media hoax/partisan atas media Bekesah.co. Selain itu, 

Bekesah.co juga ingin memperkaya khazanah pembacanya 

dengan selalu memperkaya nilai beritanya. 

B. Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 

peneliti mencoba memberikan saran kepada beberapa 

pihak terkait dengan strategi pemberitaan terutama dalam 

menjangkau kepercayaan khalayak kedepannya. Berikut 

beberapa saran yang peneliti usulkan antara lain: 

1. Bagi media digital Bekesah.co, dengan melalui 

strategi redaksi yang sudah bagus dan kritis di 

era disrupsi informasi, diharapkan media 

Bekesah.co tetap terus menyajikan berita-berita 

yang update dan akurat berdasarkan realita 

yang sebenarnya bukan sekedar mencari 

keuntungan agar dapat terus mempertahankan 

keeksisannya dan terus bertahan ditengah-

tengah persaingan pelaku media. Alasannya 

karena media Bekesah.co merupakan media 

yang saat ini paling eksis di Kota Bontang 

terutama banyak diikuti oleh anak muda serta 

sering dijadikan panutan oleh media serupa 
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yang ada di Kota Bontang. Untuk wartawan 

Bekesah.co, dalam penulisan berita sebaiknya 

tetap berlandaskan unsur-unsur penulisan 

berita, terutama pada nilai berita karena sangat 

mempengaruhi layak atau tidaknya sebuah 

berita dikonsumsi oleh publik. 

2. Peneliti sadar masih banyak kekurangan dalam 

penelitian ini, maka dari itu peneliti berharap 

bahwa penelitian ini dapat menjadi bahan yang 

bisa disempurnakan di penelitian selanjutnya 

dengan mengkaji dari berbagai aspek 

khususnya dalam bidang pemberitaan yang 

selalu melakukan inovasi dan juga dalam 

bidang news trust. 
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