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MOTTO 

 

“Everything’s Gonna be Okay” 

Semuanya akan baik-baik saja.  
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ABSTRAK 

 

Media online menjadi angin segar dalam dunia jurnalistik. 

Sifatnya yang uptodate atau cepat dan real-time, dapat diakses 

dimana dan kapan saja menjadi salah satu keunggulan media 

online apabila dibandingkan media konvensional. Sayangnya, 

keunggulan tersebut sepaket dengan kelemahan media online. 

Karena sifatnya yang cepat, waktu untuk menyeleksi berita jauh 

lebih singkat dibandingkan dengan media konvensional lainnya. 

Media online yang dituntut cepat untuk menyajikan berita, 

membuat pemberitaan yang disampaikan rawan terjadinya 

ketidakakuratan bahkan terkadang berisi informasi palsu. Oleh 

sebab itu, masyarakat bersikap skeptis dalam menilai kredibilitas 

media online. Kejadian ini pernah terjadi saat debat Capres-

cawapres 2019 lalu. tirto.id melalui akun twitternya @TirtoID 

mengunggah meme bergambar karikatur Ma’ruf Amin yang berisi 

tentang legalisasi zina. Meme ini menyinggung salah satu tokoh 

besar NU. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penilaian 

kredibilitas media tirto.id dalam pemberitaan legalisasi zina 

menurut santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskripstif 

menggunakan metode survei. Sampel yang dihimpun adalah 

sebanyak 76 responden dari total populasi sebanyak 309 orang. 

Selanjutnya, teori yang digunakan adalah teori kredibilitas media 

menurut Flanangin & Metzger. Hasil penelitian menunjukkan 

kredibilitas media tirto.id dalam pemberitaan legalisasi zina 

termasuk dalam kategori tinggi menurut santri Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim Yogyakarta. Hasil ini didominasi oleh dimensi 

accuracy dengan persentase sebanyak 30% dari total keseluruhan 

dimensi kredibilitas.  

 

Kata Kunci: Kredibilitas media, media online, tirto.id, meme 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Tidak terbayangkan apabila informasi tidak pernah hadir di 

tengah masyarakat.1 Setiap orang kini membutuhkan informasi. 

Hal ini disebabkan kebutuhan informasi sudah menjadi kebutuhan 

primer bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari kominfo, 

pada tahun 2018 jumlah pengguna internet di Indonesia 

menduduki peringkat enam dunia dengan jumlah pengguna 

sebanyak 123 juta. Angka ini berlaku bagi  setiap orang setidaknya 

sebanyak sekali setiap bulan dalam mengakses internet.2 Satu 

tahun setelahnya, jumlah pengguna internet aktif indonesia naik 

menjadi 150 juta pengguna dari total populasi 268,2 juta.3  

Adanya internet, semakin mempermudah setiap orang 

untuk memperoleh informasi. Melalui informasi, setiap orang 

dapat mengetahui segala peristiwa yang terjadi di dunia ini. Oleh 

sebabnya, informasi menjadi hal penting yang sangat dibutuhkan 

bagi setiap orang. Media massa seperti televisi, radio, surat kabar 

 
1 Wisnu Martha Adiputre, Menyoal Komunikasi Memberdayakan 

Masyarakat, Yogyakarta: Penerbit Fisipol UGM), 2016, hlm. 6 
2 Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia, https: 

//kominfo.go.id/content/ detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-

enam-dunia/0/sorotan_media, diakses pada 20 April 2019. 
3 Digital 2019 Indonesia (January 2019) v01, https://www.slideshare.net/ 

DataReportal/ digital-2019-indonesia-january-2019-v01 diakses pada 20 April 

2019. 

https://www.slideshare.net/%20DataReportal/%20digital-2019-indonesia-january-2019-v01
https://www.slideshare.net/%20DataReportal/%20digital-2019-indonesia-january-2019-v01
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dan  media online adalah sumber-sumber informasi yang 

menyajikan informasi dalam jumlah tak terhingga yang dapat 

diakses masyarakat saat ini.4 

Seiring berkembangnya zaman, media online menjadi 

prioritas seseorang dalam mencari informasi. Sifatnya yang cepat, 

praktis, fleksibel, dapat dibaca

kapan dan dimana saja menjadikan media online lebih digandrungi 

masyarakat ketimbang media lain.1 Meningkatnya minat 

masyarakat tersebut membuat media online berita di Indonesia 

kian menjamur.  Portal berita online bermunculan dalam berbagai 

skala, mulai dari skala lokal tingkat kota hingga media online 

berskala nasional. 

 Jika dibandingkan dengan media cetak konvensional, 

media online memiliki keunggulan utama, yaitu kemampuannya 

untuk menampilkan update berita secara cepat dan real-time. 

Masyarakat tidak perlu menunggu hingga hari berikutnya untuk 

mendapatkan informasi terbaru. Melalui gawai smartphone 

masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan notifikasi info 

terbaru dalam hitungan menit. Kemudahan akses dan 

perkembangan fasilitas internet semakin mempermudah portal 

berita online memperbarui informasi pemberitaannya.2 

 
4 Emilsyah Nur, “Peran Media Massa dalam Menghadapi Serbuan Media 

Online”, Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa, Vol. 2:1, (Juni, 

2021), hlm. 54.   
1 Guntur Cahyono dan Nibros Hassan,Youtube: Seni Komunikasi 

Dakwah dan Media Pembelajaran, AL-HIKMAH: Jurnal Dakwah, Vol. 13: 1 

(Mei 2019), hlm. 24. 
2 Lidwina Galih Puspa Ratna, Media Online Sebagai Pemenuh 

Kepuasan Informasi (Studi Analisis Deskriptif Kualitatif Mengenai Kepuasan 

Informasi bagi Kaum Wanita pada Media Online wolipop.com), Skripsi 
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 Namun seiring dengan menjamurnya portal berita online 

yang memiliki sifat cepat, sayangnya waktu yang tersedia untuk 

menyeleksi berita jauh lebih singkat dibandingkan dengan media 

konvensional seperti koran, majalah serta media lainnya.3 Portal 

media online yang dituntut untuk cepat menyajikan berita, 

membuat rawan terjadinya ketidakakuratan pemberitaan. Hal 

tersebut menyebabkan munculnya rahasia umum bahwasannya 

informasi yang disajikan media online rawan dengan 

ketidakakuratan bahkan seringkali berisi informasi palsu atau lebih 

dikenal dengan hoax.4  

 Tak hanya itu, masalah lain dalam penyajian berita online 

adalah penyajian bahasa serta kesalahan penulisan sering terjadi. 

Padahal seharusnya jurnalisme tidak boleh mengesampingkan 

faktualitas serta akurasi berita. Hal tersebut menjadikan berita 

yang disajikan menjadi ringkas, sensasional dan hanya 

mementingkan jumlah viewers dan clicker.5 Hal ini tentunya 

menjadikan masyarakat bersikap skeptis akan kredibilitas media 

online.  

 
(Yogyakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012), hlm. 1-2.  
3 Suluh Gembyeng Ciptadi & Ade A, Upaya Agensi Melawan Logika 

Jangka Pendek Jurnalisme Daring: Studi Kasus Tirto.id, Jurnal Komunikasi 

Indonesia. Vol VII Nomor 1, Maret 2018, hlm. 63. 
4 Abdul. Majid, “Fenomena Penyebaran Hoax Dan Literasi Bermedia 

Sosial Lembaga Mahasiswa  Universitas Muslim Indonesia”, Jurnal 

Komodifikasi, vol. 8 (Desember 2019), hlm. 228. 
5Suluh Gembyeng, Upaya Agensi, hlm. 63 
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Berbicara tentang kredibilitas dalam dunia jurnalistik, 

kesuksesan sebuah media seringkali bergantung terhadap persepsi 

audiens atau pembacanya terhadap kredibilitas media tersebut. 

Salah satu faktor penting dalam keberlangsungan suatu media 

adalah kredibilitas. Semakin kredibel suatu media, maka semakin 

tinggi tingkat kepercayaan publik terhadap pemberitaan media 

tersebut.6 Dewasa ini muncul jurnalisme data, yang menjadi angin 

baru dalam dunia jurnalistik. Jurnalisme data ini  menyampaikan 

berita berbasis data yang terukur. Tidak hanya berbasis data, akan 

tetapi kemasannya yang menarik diharapkan dapat menepis sikap 

skeptis masyarakat akan kredibilitas media. 

Salah satu media di Indonesia yang mengusung jurnalisme 

data adalah tirto.id. tirto.id menyajikan berita dengan data yang 

terukur serta dikemas dalam sajian yang menarik. Hal tersebut 

terbukti dari penghargaan yang diterima tirto dalam perhelatan 

Penghargaan Jurnalistik Adinegoro tahun 2017, yakni sebagai  

media siber terinovatif. Selain itu, tirto.id juga pernah mendapat 

penghargaan sebagai media pertama Indonesia yang lolos 

verifikasi mengenai pengurangan berita palsu atau keliru dari 

IFCN  (International Fact-Checking Network)7. 

 
6 Daria Rani Gumulva, Persepsi kredibilitas Solopos dan Minat Baca  

Mahasiswa (Studi  Korelasi Antara Persepsi Kredibilitas Pemberitaan Solopos 

Terhadap Minat Membaca Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UNS Angkatan 

Tahun 2003-2006), Skripsi (Surakarta: Jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, 2007), hlm. 92.   

7  Signatory International Fack-Checking, https://ifcncodeofprinciples. 

poynter.org/profile / tirto-id,  diakses pada 23 Juni 2022. 
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Meskipun tirto.id mendapat penghargaan taraf 

internasional, tirto.id tidak luput dari pemberitaan sensasional. 

Dalam acara debat cawapres pada Minggu, 17 Maret 2019, salah 

satu media online yang terkenal dengan slogannya jernih, 

mengalir, mencerahkan tersebut mengunggah meme dalam akun 

twitter-nya @TirtoID.  

Gambar 1.1 Pemberitaan Legalisasi Zina tirto.id8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meme tersebut memuat penggalan kalimat yang dilontarkan oleh 

Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin yang saat itu merupakan cawapres 01, 

tentang legalisasi zina. Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin  merupakan 

salah satu ulama dan politisi yang sekaligus saat ini menjadi Wakil 

Presiden Indonesia berpasangan dengan Joko Widodo.  

 
8 Utas Meme Legalisasi Zina, 

https://twitter.com/zoelfick/status/1107314712591556608, diakses pada 21 Juni 

2021. 

Sumber : https://twitter.com 

https://twitter.com/zoelfick/status/1107314712591556608
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Sepak terjang Ma’ruf Amin dalam dunia dakwah dan 

politik dimulai dari bawah. Ia dibesarkan dalam lingkungan 

Nahdliyin dan karena  keaktifannya di Nahdlatul Ulama 

mengantarkannya menjadi Rais Aam Nahdlatul Ulama (NU) 

periode 2015-2020. Sebelum menjadi kandidat Wakil Presiden 

Indonesia, Ma’ruf Amin juga menjabat sebagai Ketua Majelis 

Ulama Indonesia. Ma’ruf Amin adalah sosok yang  akrab dengan 

pendidikan keagamaan sejak dini serta menjadi salah satu publik 

figur yang dihormati di kalangan warga Nahdliyin. Sehingga, 

pemberitaan negatif mengenai Ma’ruf Amin berpotensi ditentang 

oleh warga Nahdliyin.  

Salah satu peristiwa yang pernah terjadi adalah ketika 

Habib Lutfi, seorang ulama NU dihina oleh dua orang warga 

Rembang. Kedua warga yakni AH dan AS melakukan penghinaan 

melalui media sosial facebook. Atas kejadian ini, Banser Rembang 

yang diketuai Gus Afi mendatangi kediaman kedua warga 

tersebut.9 Tindakan tersebut menurut peneliti merupakan salah satu 

wujud kepatuhan dan penghormatan warga Nahdliyin untuk kyai 

atau gurunya.   

Komunitas Nahdliyin lainnya selain Banser adalah 

komunitas pondok pesantren. Salah satu lembaga pendidikan 

tertua yang ada di negeri kita ini adalah Pondok Pesantren. Di 

 
9 Banser Laporkan 2 Warga Pasuruan Karena Diduga Hina Presiden 

Jokowi dan Habib Lutfi,https://jatim.inews.id/berita/banser-laporkan-2-warga-

pasuruan-karena-diduga-hina-presiden-jokowi-dan-habib-luthfi, diakses pada 

22 Juni 2022.  

https://jatim.inews.id/berita/banser-laporkan-2-warga-pasuruan-karena-diduga-hina-presiden-jokowi-dan-habib-luthfi
https://jatim.inews.id/berita/banser-laporkan-2-warga-pasuruan-karena-diduga-hina-presiden-jokowi-dan-habib-luthfi
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sanalah tempat para santri menimba ilmu. Sedari mulai masuk di 

pesantren, para santri dididik untuk menghormati para guru dan 

kyai. Baik itu guru secara langsung, maupun guru-guru dari guru 

mereka dan para alim-ulama di Indonesia. Sebagai salah satu 

bentuk penghormatan kepada guru-guru mereka, para santri selalu 

sami’na wa atho’na terhadap segala sesuatu yang disampaikan 

guru mereka. Bentuk lain dari penghormatan kepada kyai yakni 

diwujudkan dalam sebuah perasaan ingin senantiasa menjadi 

benteng untuk melindungi guru atau ulama mereka. 

Persebaran pondok pesantren di Indonesia sangatlah besar, 

tidak terkecuali Yogyakarta yang didaulat sebagai kota pelajar. 

Meskipun Yogyakarta adalah kota lahirnya ormas 

Muhammadiyah, iklim Nahdlatul Ulama juga kental terasa di kota 

ini. Salah satu pondok pesantren yang terkenal dengan tradisi 

Nahdliyinnya adalah Pondok Pesantren Wahid Hasyim. 

Menurut Ketua Organisasi Santri Wahid Hasyim 

(OSWAH) meskipun pondok pesantren Wahid Hasyim tidak 

berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, kegiatan amaliyah ibadah 

sehari-hari santri sangat kental dengan amaliyah Nahdlatul 

Ulama.10 Hal tersebut tercermin dalam kegiatan rutin santri seperti 

tahlilan, ziarah kubur, haul, dan sholat subuh dengan qunut. 

Kegiatan-kegiatan tersebut rutin dilakukan secara harian, 

mingguan, bulanan dan atau tahunan.  

 
10 Wawancara dengan Ampuh Sejati, Ketua OSWAH , 28 Desember 

2019. 
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Pondok Pesantren Wahid Hasyim merupakan satu dari 

sederetan pondok-pondok yang ada di Yogyakarta. Pondok 

Pesantren Wahid Hasyim,  memiliki letak yang strategis di antara 

perguruan-perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta, seperti UGM, 

UNY, UIN, AMIKOM, UII, UPN serta beberapa kampus lain. 

Selain itu, para santri yang mondok di sini berasal dari berbagai 

daerah di Indonesia. Hal ini dirasa dapat merepresentasikan 

pandangan santri secara umum. 

K.H Ma’ruf Amin yang juga merupakan salah satu 

pengasuh pondok pesantren di Banten juga tak luput menjadi sosok 

yang dihormati santri-santri di Indonesia. Ma’ruf Amin merupakan 

salah satu sosok kiai yang diketahui dan dikenal oleh santri sebagai 

tokoh besar Nahdlatul Ulama. Beliau dikagumi dan dihormati oleh 

kalangan santri. Hal tersebut menyebabkan pemberitaan tirto.id 

mengenai legalisasi zina berpeluang menjadi bahan diskusi para 

santri, terutama dalam hal akhlak.  

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk  melakukan 

penelitian dengan judul kredibilitas media tirto.id dalam 

pemberitaan legalisasi zina di mata santri Pondok Pesantren Wahid 

Hasyim Yogyakarta. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, responden 

akan menilai seberapa tinggi kredibilitas media tirto.id dalam 
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pemberitaan legalisasi zina. Oleh karenanya, rumusan masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Bagaimana santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim 

Yogyakarta menilai kredibilitas media tirto.id dalam pemberitaan 

legalisasi zina?.” 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, 

maka terdapat tujuan serta manfaat atas dilakukannya penelitian 

ini, yakni: 

 

1. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui penilaian responden mengenai 

kredibilitas media tirto.id dalam pemberitaan legalisasi 

zinamenurut Santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian terhadap kredibilitas media online di Indonesia 

hingga saat ini masih minim dilakukan, sehingga dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi terutama 

untuk kalangan akademisi mengenai kredibilitas media online juga 

jurnalisme berbasis data serupa. 
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b. Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat 

memberikan sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa 

jurusan Komunikasi Penyiaran Islam pada khususnya 

serta jurusan komunikasi pada umumnya.  

2. Penelitian terhadap tirto.id ini, diharapkan dapat 

menjadi masukan untuk meningkatkan kredibilitas 

media tirto.id. 

D. Kajian Pustaka   

Penelitian tentang kredibilitas media mulai berkembang 

pada beberapa tahun terakhir . Beberapa di antaranya mencoba 

membandingkan kredibilitas media antara media cetak televisi dan 

juga media online. Selain itu, penelitian mengenai kredibilitas 

media online sebenarnya pernah dilakukan sebelumnya, hanya saja 

terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini, beberapa di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

Skripsi oleh Nadia Latief,  Program Studi Ilmu 

Komunikasi, konsentrasi multimedia journalism fakultas ilmu 

komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (2015) dengan 

judul “Indeks Kredibilitas Media Online Populer Indonesia 

Berdasarkan Persepsi Audiens: Studi Deskriptif Tentang Generasi 

Digital Natives Menilai Kredibilitas Media Pada Lima Portal 
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Berita Online Terpopuler Di Indonesia”11 dengan pendekatan 

kuantitatif dan menggunakan teori Kredibilitas sumber.  Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penilaian 

masyarakat sebagai audiens menilai kredibilitas berita portal berita 

online terpopuler di Indonesia dan faktor apa saja yang 

menentukan tinggi dan rendahnya kredibilitas suatu media . Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa audiens menilai Kompas.Com 

unggul di semua dimensi yakni beliavibility, accuracy, bias, dan  

completeness. Nilai paling tinggi terdapat pada dimensi 

trustworthiness yang diraih oleh Kompas.Com dan Detik.Com dan 

dimensi completeness yang diraih oleh Liputan6.com, 

Tribunnews.Com, dan Merdeka.com. Persamaan penelitian 

tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan 

pendekatan kuantitatif serta menggunakan  konsep 

multidimensional media oleh Flanagin dan Metzger. Sedang 

perbedaannya terletak pada tujuan penelitian. Penelitian milik 

Nadia Latief bertujuan untuk membandingkan persepsi masyarakat 

terhadap faktor penentu lima media online di Indonesia. Selain itu, 

penelitian milik Nadia Latief menggunakan teori digital sedangkan 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai 

 
11Nadia Latief, Indeks Kredibilitas Media Online Populer Indonesia 

Berdasarkan Persepsi Audiens: Studi Deskriptif Tentang Generasi Digital 

Natives Menilai Kredibilitas Media Pada Lima Portal Berita Online Terpopuler 

Di Indonesia, Skripsi (Tangerang: Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas 

Komunikasi, Universitas Media Nusantara, 2015). 



12 
 

 
 

kredibilitas media Tirto.Iid dalam pemberitaan legalisasi 

zinamenurut santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. 

Skripsi lain yang ditulis oleh Canggi Araliya Aprianti Ode, 

Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Alaudin Makassar (2015) dengan judul “Kredibilitas Pemberitaan 

Pada Portal Berita Online Kompas.Com”12 dengan pendekatan 

kuantitatif deskriptif dan menggunakan teori kredibilitas media. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kredibilitas 

pemberitaan pada portal berita online Kompas.com yang meliputi 

accurasy, dimensi believability, dimensi bias, serta dimensi 

completeness. Hasil penelitian ini menjelaskan kredibilitas 

pemberitaan pada Kompas.com yang meliputi accurasy (Akurasi 

judul dan isi 10%, kesalahan penulisan 93%, dan akurasi foto dan 

isi 100%) , dalam dimensi bellivability dengan indikator 

komunikatif memperoleh hasil dengan  presentase 96%, sementara 

indikator transparansi sumber berita sebanyak memperoleh hasil 

sebanyak 91%. Pada dimensi  bias, indikator cover both side  

mendapatkan hasil sebanyak 43%.  Sedangkan dimensi terakhir 

yakni completeness dengan indikator kelengkapan unsur berita 

sebanyak 92%. Perbedaan penelitian ini terletak pada tujuan 

penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 

mengenai kredibilitas media Tirto.Iid dalam pemberitaan legalisasi 

 
12 Canggi Araliya, Kredibilitas Pemberitaan Pada Portal Berita Online 

Kompas.Com, Skripsi, (Makassar: Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Alaudin Makassar, 2015). 
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zinamenurut santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Canggi bertujuan untuk 

mengetahui kredibilitas pemberitaan pada portal berita online 

Kompas.com. Selain itu penelitian oleh Canggi menggunakan 

metode dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan data yang di 

unggah pada portal Kompas.Com, sedangkan penelitian ini 

menggunakan metode survey. Persamaan yang dimiliki oleh kedua 

penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori kredibilitas 

media dengan  menggunakan konsep multidimensional oleh 

Flanagin dan Metzger serta sama-sama menggunakan pendekatan 

kuantitatif. 

Selanjutnya, penelitian lain dilakukan oleh Ardha Renzulli, 

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Indonesia (2012) dengan judul “Hubungan 

Faktor Kredibilitas Media Terhadap Aktivitas Akses Berita Online 

Berdasarkan Segmentasi Psikografis”.13 Penelitian ini  

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data 

multi single random sampling dan analisis statistik deskriptif, uji 

korelasi, dan analisis cluster serta menggunakan teori kredibilitas 

media. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-

faktor kredibilitas apa saja yang memiliki hubungan dengan 

aktivitas akses berita online pada pengguna internet. Selanjutnya 

 
13 Ardha Renzulli, Hubungan Faktor Kredibilitas Media Terhadap 

Aktivitas Akses Berita Online Berdasarkan Segmentasi Psikografis, Tesis 

(Jakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Indonesia, 2012) 
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penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan faktor-faktor 

kredibilitas terhadap aktivitas akses berita online pada tiap 

kelompok pengguna internet yang didasarkan pada kesamaan 

infografis. Penelitian yang dilakukan oleh Ardha Renzulli 

menjelaskan bahwasanya faktor kredibilitas media yang erat 

hubungannya dengan aktivitas mengakses berita online adalah 

Trustworthiness,Currency, disusul Multimediality, dan di posisi 

terakhir ditempati oleh faktor Appreciation. 

Pada lain sisi penelitian ini, juga menyampaikan 

bahwasanya faktor-faktor kredibilitas media yang telah 

diungkapkan sebelumnya, mempunyai interaksi yang bermacam-

macam terhadap kegiatan mengakses berita online dalam tiap-tiap 

gerombolan pengguna internet yang berdasarkan dalam kesamaan 

psikografis di antara anggotanya. Perbedaan penelitian ini terletak 

pada tujuan penelitian. Penelitian oleh Ardha Renzulli bertujuan 

untuk mengetahui hubungan faktor kredibilitas yang 

mempengaruhi akses berita online berdasarkan segmentasi 

psikografis, sedangkan peneliti hanya sebatas ingin mengetahui 

kredibilitas media tirto.id dalam pemberitaan legalisasi zina. 

Sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan teori 

kredibilitas media serta sama-sama menggunakan pendekatan 

kuantitatif. 

Penelitian selanjutnya, yakni penelitian yang bertajuk 

“Kredibilitas Media di Mata Publik Mahasiswa (Survei Pada 

Mahasiswa Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada 
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Pembaca Kompas.com dan Viva.co.id),  yang ditulis oleh 

Aninditya pada tahun 2014.14 Penelitian tersebut bertujuan untuk 

membandingkan antara kredibilitas kompas.com dan viva.co.id 

menurut mahasiswa dan mahasiswi ilmu komunikasi didasarkan 

pada perbedaan latar belakang kedua media tersebut. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya perbedaan kredibilitas antara 

viva.co.id dengan kompas.com. viva.co.id dipandang memeliki 

kredibilitas yang lebih tinggi jika dibandingkan kompas.com 

menurut mahasiswa mahasiswi ilmu komunikasi universitas 

gadjah Mada. Salah satu hal yang menyebabkan kredibilitas 

viva.co.id lebih tinggi adalah latar belakang media itu sendiri. 

Relevansi penelitian ini yakni sama-sama menggunakan 

konsep kredibilitas media pada media online. Selain itu, metode 

yang digunakan juga sama yakni metode survei yang ditujukan 

kepada audiens untuk mendapatkan penilaian tentang kredibilitas 

media. Tentunya perbedaan dari penelitian milik aninditya dengan 

penelitian ini ialah fokus penelitian. Penelitian yang ditulis oleh 

aninditya berfokus pada dua jenis media online yang mempunyai 

perbedaan latar belakang , sementara penelitian ini hanya berfokus 

pada satu media yang berdasarkan pada sebuah peristiwa atau 

unggahan dalam tirto.id 

 
14 Anindtya, Kredibilitas Media di Mata Publik Mahasiswa (Survei Pada 

Mahasiswa Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada Pembaca 

Kompas.com. dan Viva.co.id, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi 

Universitas Gajah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014) 
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Penelitian lain juga dilakukan oleh Eioudia Induryana BR 

K. Sekali mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang dengan 

judul “Kredibilitas Media Pada Portal Berita Online Liputan6.Com 

Dan Portal Berita Online Berbasis Jurnalisme Data tirto.id”.15 

penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2018 ini bertujuan untuk 

mengetahui penilaian audiens tentang media manakah yang 

dianggap audiens sebagai media yang  kredibel. Hasil penelitian 

menunjukkan liputan6.com dianggap lebih unggul apabila 

dibandingkan dengan tirto.id.  

Relevansi penelitian ini sama-sama menggunakan konsep 

kredibilitas media juga metode yang digunakan sama yakni metode 

survei. Akan tetapi yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian tersebut yakni fokus penelitian. Penelitian ini berfokus 

pada tirto.id saja sedangkan penelitian milik eioudia terfokus pada 

2 media online yang berbasis jurnalisme data yakni tirto.id dan 

liputan6.com. Penelitian milik Eioudia lebih berfokus pada 

kredibilitas sumber yang ditujukan kepada dua media online 

tersebut, menggunakan tiga dimensi utama yakni trustworthiness, 

expertise, dan dynamism. Sedangkan penelitian menerapkan 

konsep kredibilitas media menurut Flanagin dan Metzger yang 

meliputi lima dimensi. Lima dimensi tersebut adalah believability,   

 
15 Eioudia Induryana, Kredibilitas Media Pada Portal Berita Online 

Liputan6.Com Dan Portal Berita Online Berbasis Jurnalisme Data tirto.id, 

Skripsi (Malang: Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Brawijaya, 2018). 
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accuracy, bias, completeness, dan yang terakhir adalah dimensi 

trustworthiness. Penjelasan lebih lanjut akan dipaparkan pada 

pembahasan selanjutnya. 

E. Kerangka Teori 

1. Kredibilitas Media 

Dalam suatu hal, baik individu maupun kelompok, 

kredibilitas memegang peran yang  sangat penting dalam 

menunjang citra diri. Sudut pandang audiens menjadi 

pertimbangan dalam membangun kredibilitas media. Kredibilitas 

media ditentukan sejauh mana audiens menaruh tingkat 

kepercayaan kepada media yang bersangkutan. Apabila audiens 

menilai kredibilitas sebuah media rendah, maka mereka akan 

cenderung ragu serta tidak dapat menyetujui maupun menerima 

keseluruhan informasi yang disampaikan16. 

Kredibilitas menurut KBBI yakni perihal dapat 

dipercaya.17 Kredibilitas merupakan seperangkat persepsi 

komunikan atas sifat-sifat yang dimiliki komunikator.18 Dalam 

pembahasan lain, kredibilitas diartikan sebagai keadaan/ kondisi 

yang dapat dipercaya dan serta dipertanggungjawabkan 

 
16 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya: 2006), hlm. 51 
17 Arti Kata Krdibilitas KBBI, https://kbbi.web.id/kredibilitas , diakses 

pada 28 September 2019 pukul 13.04 
18 J. Rakhmat,   Psikologi Komunikasi. (Bandung :Remaja Rosdakarya, 

2008). hlm. 254. 

https://kbbi.web.id/kredibilitas
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sebagaimana mestinya19. Sedangkan pengertian media menurut 

KBBI yakni perantara, penghubung, juga memiliki arti alat 

(sarana) komunikasi.20 Sehingga dari uraian yang telah disebutkan, 

dapat ditarik pengertian kredibilitas media sebagai tingkat 

kepercayaan pemberitaan media. Semakin kredibel sebuah media, 

maka tingkat kepercayaan publik terhadap pemberitaan media 

tersebut semakin tinggi.21 Penelitian terhadap kredibilitas pada 

umumnya berfokus pada kredibilitas sumber dan kredibilitas 

medium. Kredibilitas sumber berfokus pada karakteristik sumber 

pesan, sebagai contoh pembicara, organisasi atau institusi berita. 

Sedangkan kredibilitas medium berfokus pada media yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan. Contohnya, televisi, koran 

serta media lain.  Fokus penelitian dalam penelitian ini, tentu saja 

berfokus pada kredibilitas sumber. Sebab terdapat institusi berita 

yang dijadikan sebagai objek penelitian. 

Teori kredibilitas sumber dikemukakan oleh Hovland, 

Janis & Kelley tahun 1963. Dalam sebuah jurnal karangan 

Bonachristus Umeogu yang berjudul “Source Credibility: A 

Philosophical Analysis” disebutkan bahwa seseorang akan lebih 

mudah yakin akan informasi yang diterima saat sumber dari 

 
19 Pengertian Kredibilitas dan Contohnya, http://www.pengertian 

menurutparaahli.net/ pen gertian-kredibilitas-dan-contohnya/, diakses pada 28 

September 2019. 
20 Arti Kata Media Menurut KBBI, https://kbbi.web.id/media diakses 

pada 28 September 2019 pukul 13.18 WIB 
21 Daria Rani Gumulva, Persepsi kredibilitas Solopos hlm. 92.   

 

https://kbbi.web.id/media
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informasi tersebut merupakan sumber yang kredibel. Sumber yang 

mempunyai tingkat kredibilitas tinggi akan mempunyai efek 

terhadap persepsi audiens bila dibandingkan dengan sumber yang 

mempunyai kredibiltias rendah. Dalam sebuah proses komunikasi, 

komunikator atau penyampai pesan akan dikatakan berhasil saat 

dia berhasil menunjukkan bahwa dirinya adalah sumber yang 

kredibel.  Dalam teori ini, terdapat dua elemen yang secara positif 

mempengaruhi kredibilitas sumber yakni pertama keahlian yang 

dirasakan dan kedua kepercayaan terhadap sumbernya. Terdapat 

tiga dimensi utama dari kredibilitas sumber yakni trustworthiness  

(kepercayaan), competence (kemampuan), dan goodwill (niat 

baik). 22  

Kredibilitas dalam sebuah pemberitaan dimaknai sebagai 

apa yang ditulis oleh wartawan merupakan kebenaran yang 

bersumber dari fakta yang ada di lapangan tanpa adanya 

penambahan opini pribadi yang dituang wartawan dalam berita 

yang ditulisnya.23 Menurut Flanagin dan Metzger, media 

konvensional melakukan cek dan ricek terlebih dahulu sebelum 

berita sampai kepada khalayak, akan tetapi berbeda dengan media 

online dimana tidak begitu mendalam dalam melakukan hal 

 
22 Bonachristus Umeogu, “Source Credibility: A Philosophical 

Analysis”, journal of philosophy, vol. 2.112-115 (Mei, 2012), hlm. 1-2.  
23 Yessica Catherine, Indeks Kredibilitas Media Online: Studi Deskriptif 

Kredibilitas MediA Online di Jakarta di Mata Generasi Millenial,  Skripsi 

(Tangerang: Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Multimedia Tangerang, 2018), hlm. 20. 
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tersebut.24 Terdapat lima dimensi untuk mengukur kredibilitas 

media menggunakan konsep multidimensional yang diungkapkan 

oleh Flanagin dan Metzger yakni:25 

a. Believability (Kepercayaan) 

Dimensi ini berkaitan dengan penulisan berita apakah 

dapat dipercaya, terkait dengan transparansi sumber yang 

digunakan oleh jurnalis. Sumber berita yang transparan dan 

jelas akan membuat kepercayaan pembaca tinggi akan sebuah 

berita.  

b. Accuracy (Akurasi) 

Dimensi yang kedua yakni accuracy yang berkaitan 

dengan ketepatan penulisan berita, apakah berita yang ditulis 

sudah akurat, serta ketepatan informasi yang disampaikan. 

Dimensi accuracy ini dibagi menjadi tiga kategori yakni, 

akurasi judul dan isi, akurasi dalam kesalahan penulisan, serta 

akurasi foto dan isi. Acuan dalam dimensi adalah sejauh mana 

sebuah situs bebas dari kesalahan dan apakah informasi yang 

disajikan bisa diverifikasi luring.  

c. Bias (Bias) 

Dimensi bias dalam penelitian ini memiliki arti yakni berat 

sebelah, keobjektivitasan jurnalis dalam artian sesuai keadaan 

sebenarnya tanpa ada penambahan pandangan serta pendapat 

 
24 Andrew J. Flanagin & Miriam J. Metzger, Perceptions of Internet 

Credibility. Vol. 77 no. 3, 518-532 (September, 2000), hlm. 516. 
25 Ibid., hlm. 521-522.  
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pribadi. Berita yang disajikan haruslah seimbang, dengan 

artian tidak terdapat kecenderungan dalam suatu berita atau 

tidak memihak salah satu pihak sehingga suatu berita bersifat 

cover both sides. Karena jika berita memihak pada salah satu 

pihak makan akan berpotensi menimbulkan perpecahan. 

Dimensi bias lahir dikarenakan informasi yang disajikan oleh 

internet belum tentu benar. Hal ini merupakan efek dari setiap 

user yang dapat menulis informasi sendiri yang menimbulkan 

adanya ledakan informasi. 

d. Trustworthiness (Dapat Dipercaya) 

Dimensi keempat yakni trustworthiness, yang 

berhubungan dengan  kepercayaan, pada dimensi ini apakah 

media tersebut pantas untuk dipercaya. Berita yang disajikan 

oleh media akan menimbulkan kepercayaan audiens terhadap 

media penyaji. Dimensi ini meliputi rasa percaya yang timbul 

terkait nama lembaga media penyaji berita serta apakah media 

menjadi rujukan audiens untuk mencari info mengenai suatu 

peristiwa. 

e. Completeness (Kelengkapan) 

Dimensi terakhir dari kredibilitas media menurut Flanagin 

dan Metzger adalah completeness. Dimensi ini berkaitan 

dengan kelengkapan berita yang disampaikan, berkaitan 

dengan semua unsur-unsur yang ada. Selain itu, apakah dari 

semua unsur yang disampaikan oleh media,  dapat menjadikan 

berita tersebut sebagai informasi utuh yang dapat dipahami 
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oleh pembaca. Dalam sebuah pemberitaan, para pakar 

jurnalistik memberikan pedoman penulisan berita yakni 

dengan rumus 5W+1H. Rumusan tersebut sekaligus menjadi 

syarat kelengkapan sebuah berita. Berikut ringkasan 

rumusannya: 

1. Who (Siapa) 

Sebuah berita harus mengandung unsur “siapa” yang 

berkaitan dengan subjek dalam berita. “Siapa”  dalam sebuah 

berita dapat mengacu pada perorangan, kelompok, maupun 

lembaga. 

2. What (Apa) 

 Selanjutnya setelah mengetahui sumber berita, maka 

penting untuk mengetahui “apa” yang dikatakannya. “Apa” 

berkaitan dengan hal yang menjadi topik dari berita. 

3. Where (Dimana) 

Menunjukkan arti “Dimana” tempat terjadinya peristiwa. 

4. When (Kapan) 

Memiliki arti “Kapan” terjadinya peristiwa tersebut. 

Maksud dari unsur “Kapan” ialah berkenaan dengan dengan 

unsur kebaruan terjadinya (timeliness) sebuah berita untuk 

mengejar aktualitas. 

5. Why (Mengapa) 

Memiliki arti “Mengapa” peristiwa itu terjadi. Tujuan dari 

unsur ini yakni untuk memenuhi rasa ingin tahu pembaca 

mengenai penyebab terjadinya suatu peristiwa. 
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6. How (Bagaimana) 

Unsur terakhir ini memiliki arti “Bagaimana“ terjadinya 

suatu peristiwa, bagaimana prosesnya serta bagaimana 

kejadiannya. Pembaca menuntut informasi lebih jauh.  

 

Pengukuran kredibilitas media sebenarnya telah menuai 

banyak perdebatan dan studi untuk menunjukkan cara yang dapat 

digunakan dalam mengopersionalisasikan serta dalam 

memberikan peringkat pada media.  Konsep multidimensional 

digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah dengan 

tujuan untuk mengukur tingkat kredibilitas media tirto.id. Konsep 

ini dipilih karena menurut peneliti tepat digunakan untuk 

mengukur kredibilitas media online tirto.id.  

2. Meme  

Media online atau daring selain digunakan untuk 

menyampaikan berita terkait isu tertentu seperti topik budaya, 

sosial, politik dan peristiwa lain, media daring juga digunakan 

untuk menyampaikan hiburan atau humor. Humor yang 

disampaikan ada kalanya hanya ditujukan untuk sekedar 

kepentingan hiburan, akan tetapi juga terkadang juga berisi kritik 

tersirat. Sehubungan dengan hal tersebut, wacana humor turut serta 

menghiasi media daring Indonesia. Wacana yang dimaksud adalah 

meme (baca:mim). Meme sendiri merupakan kata yang berasal 
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dari bahasa Yunani “mimema” yang memiliki arti sesuatu yang 

ditiru.26  

Tidak banyak teori yang menjelaskan mengenai meme, 

namun istilah meme pertama kali dikemukakan oleh Richard 

Dawkins dalam bukunya yang berjudul “The Selfish Gene” yang 

memiliki makna unit imitasi dan transmisi budaya dalam gen. 

Dalam bukunya yang berjudul “We need name  for the new 

replicator,  a noun that conveys the idea of a unit of imitation. 

"Mimeme" comes from  suitable Greek rout, nut i want a 

monosyllable that sounds a bit like 'gene' . I hope my classicist 

friends Will forgive me if i abbreviate mimeme to meme.” 

Ungkapan dari dawkins tersebut menerangkan bahwasanya 

dawkins membutuhkan sebuah nama baru sebagai bentuk untuk 

menyampaikan gagasan atau idenya mengenai unit imitasi. 

Mimeme berasal dari bahasa Yunani yang lebih terdengar mirip 

dengan gen. Dawkins berharap tidak ada seorangpun yang merasa 

keberatan karena adanya mimeme ia menyingkatnya menjadi 

meme. Dawkins menggunakan istilah ini sebagai upaya untuk 

mengartikan lebih detail adanya budaya dengan anggapan 

bahwasanya budaya adalah bentukan dari banyak replikator. 

Berdasarkan hal tersebut hipotesis nya ialah seharusnya manusia 

melihat adanya budaya bermula dari sekian banyaknya bentukan 

replikator yang pada umumnya mereplikasi lewat hubungan  

 
26 Ari Listiyorini, Wacana Humor Dalam Meme Di Media Online 

Sebagai Potret Kehidupan Sebagai Masyarakat Indonesia, Jurnal LITERA Vol. 

16, no. 1, (April, 2017),  hlm. 65. 
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dengan manusia. Istilah meme selanjutnya dikembangkan oleh 

Lemor Shifrman menjadi meme internet ia menyatakan 

bahwasanya meme internet bisa diperlakukan sebagai unggahan 

modern berupa cerita rakyat yang tersusun bersama dengan nilai 

dan norma melalui artefak budaya seperti Photoshopped image 

atau urban legend. Seringnya meme internet diunggah bersamaan 

dengan pesan lain sesuai dengan tema atau topik hangat yang 

tengah beredar di masyarakat serta diperbincangkan oleh khalayak 

luas di media sosial. Tidak hanya mengandung humor, meme acap 

kali mengandung kritikan, sindiran, fitnah, bahkan ejekan terhadap 

objek yang diperbincangkan dalam meme tersebut. Hingga sampai 

detik ini, meme mengalami penyebaran yang semakin cepat baik 

di sebagian besar sosial media dan sampai saat ini masih  terus 

berkembang. 

Meme biasanya  merupakan kombinasi antara foto dan 

slide yang ditunjukkan guna merespon sebuah peristiwa yang 

sedang menjadi perbincangan di antara masyarakat luas. Dalam 

pembahasan lain, meme dapat diartikan sebagai bentuk ekspresi 

seseorang yang diwujudkan dalam bentuk gambar-gambar. 

Sehingga dari pemaparan sebelumnya dapat diambil pengertian 

mengenai arti meme, yakni meme adalah sebuah informasi baik 

berupa ide gambar video maupun susunan kata berupa hastag yang 

populer karena tersebar dengan cepat serta dapat menghantui 
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benak seseorang dan menyebar begitu cepat ke khalayak luas 

sebagaimana menularnya virus.27 

F. Sistematika Pembahasan  

Penulisan skripsi ini terbagi kedalam empat bab. Bab yang 

pertama yakni akan dimulai dengan pendahuluan. Bab ini 

berisikan mengenai latar belakang masalah yang menjadi sebab 

dilakukannya penelitian ini. Selanjutnya, diikuti dengan 

perumusan masalah yang ditarik dari latar belakang dan disertai 

dengan tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian. Pada bab ini 

juga terdapat kajian pustaka yang berisi mengenai beberapa 

literatur yang menjadi gambaran dalam penelitian. Selain itu, 

terdapat pula penjabaran teori-teori yang menjadi landasan dalam 

melakukan penelitian ini, serta sistematika pembahasan.  

 

Sistematika pembahasan selanjutnya adalah BAB II. Bab 

ini berisi metode dan paradigma yang digunakan dalam penelitian. 

Pada  bab ini juga dijabarkan mengenai uji statistik serta 

operasionalisasi konsep yang telah ditentukan ke dalam alat ukur 

penelitian.  

Beranjak ke sistematika selanjutnya yakni BAB III. Bab ini 

menjelaskan mengenai gambaran umum tentang tirto.id serta santri 

 
27 Rahmi Surya,” ‘Meme’ Sebagai Sebuah Pesan dan Bentuk 

Hiperrealitas di Media Sosial”, Jurnal Ilmu Komunikasi vol. 1, (2019), hlm. 16-

29.  
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Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang datanya 

ditemukan di lapangan.   

Sistematika pembahasan di urutan keempat yakni BAB IV 

hasil penelitian dan analisis data. Sesuai dengan namanya, bab ini 

berisi mengenai penjabaran hasil temuan data yang ditemukan di 

lapangan. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan mengenai 

pengolahan serta penganalisisan data beserta pembahasan atas data 

yang telah ditemukan melalui penelitian ini. 

 

Berada di urutan terakhir, yakni BAB V. Dalam bab 

terakhir pada penelitian ini, terdapat kesimpulan yang ditarik atas 

rumusan  masalah yang telah disebutkan pada BAB I atau 

pendahuluan. Selain itu, bab ini juga berisikan saran akademis 

yang dituangkan oleh peneliti dengan harapan agar dapat 

memajukan perkembangan mengenai penelitian sejenis di masa 

selanjutnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pada bagian ini penulis akan  memaparkan kesimpulan 

yang didapatkan berdasarkan penelitian yang dilakukan. 

Kesimpulan ini sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah 

disebutkan pada Bab I. Kredibilitas media tirto.id menurut santri 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim termasuk dalam kategori tinggi. 

Hasil dari penelitian ini menandakan bahwa santri Pondok 

Pesantren Wahid Hasyim menilai tirto.id adalah media yang 

kredibel dalam pemberitaan legalisasi zina yang diunggah pada 

akun twitter @TirtoID. Dimensi yang mendominasi tingginya 

kredibilitas media tirto.id adalah dimensi accuracy, dimana 

dimensi accuracy merupakan keakuratan sebuah media dalam 

mencantumkan data seperti tanggal, waktu kejadian, penulisan 

nama dan data lainnya.  

 

B. Saran 

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas, maka dapat 

dikemukakan beberapa saran baik untuk tirto.id maupun pihak lain 

yang dapat penulis berikan, antara lain: 

1.  Kredibilitas merupakan hal yang sangat krusial dalam 

media. Alangkah lebih baik apabila tirto.id dapat lebih 
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berhati-hati dalam mengunggah berita, agar kejadian 

serupa tidak terulang di kemudian hari. 

2.  Mengingat waktu yang dimiliki peneliti terbatas, saran 

untuk penelitian selanjutnya agar dapat meneliti 

kredibilitas tidak hanya pada kredibilitas media saja, 

melainkan disertai dengan kredibilitas sumber serta 

kredibilitas pesan. Hal ini diharapakan dapat membantu 

dan memudahkan pembaca untuk memilih media yang 

kredibel. 

3. Pemberitaan oleh portal berita online selalu update dalam 

waktu yang cepat. Hal tersebut menyebabkan tingkat 

aktualitas berita untuk dianalisa oleh khalayak menjadi 

terbatas oleh waktu. Semakin jauh rentang waktu 

pemberitaan dengan proses penelitian, maka dapat semakin 

mempengaruhi hasilnya. Saran selanjutnya untuk peneliti 

selanjutnya adalah dengan melakukan penelitian dalam 

waktu yang berdekatan dengan waktu dan tanggal 

pemberitaan, agar hasil analisa dan dampak penelitian 

relevan dengan zaman serta dapat dirasakan oleh khalayak 

umum.  
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