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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Kajian Teori 

 

1. Komunikasi Massa 

 

Pengertian Komunikasi Massa Secara etimologi, komunitas Latin berarti 

sama (sama) dan digambarkan sebagai berkomunikasi, yang berarti merambat 

atau mengumumkan. Definisi komunikasi dapat dijelaskan sebagai efek yang 

diperoleh oleh komunikator untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk 

mencapai titik pertemuan, yang diperoleh melalui beberapa cara yang dibuat oleh 

komunikator. 

Tidak hanya itu, sebuah proses terhadap pertukaran sebuah informasi 

sampai ada saling dimengerti dalam dengan satu oreang dan banyak orang 

adalah komunikasi menurut definisi Everet M. Rogers dan Cekincaid, seorang 

sosiolog Amerika. 

Sebagaimana dijelaskan bahwa penyebaran informasi melalui sarana dan 

media tertentu, dapat menyimpulkan terhadap komunikasi massa yang 

menggunakan teknologi dan massa yang benar terhadap pesan tersebut dapat 

ditransmisikan ke media. 

Ciri-ciri sebuah Komunikasi Massa berbeda terhadap komuniksi masa baik 

bentuk-bentuknya komunikasi serta lainnya terletak pada ciri-cirinya sebagai 

berikut: 

1) Komunikator keterlembagaan 

Komunikatir ini yang terdiri dari banyak orang atau bagian, 
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secarainheren adalah organisasi yang relefan, dengan yang lembaga lain 

yang terlibat dalam sebuah penyampaian terhadap isi, ataupun dengan alat 

yang unggul serta menggunakan teknologi sangat mendukung, memaksa 

media untuk melembagakan. 

2) Pesan bersifat umum 

 

Sebuah pemberitaan memiliki tujuan maupun pesan untuk semua, serta 

sifatnya menyeluruh, terkecuali dipanggil publik maupun terbuka. 

Berkomunikasi secara terbuka maupun terbuka. 

3) Komunikanya anonym serta heterogen 

 

Komunikator mempunyai perbedaan suku, ras, agama, budaya, kelompok 

dengan hal lain yang menjadikan komunikator menjadi heterogen. 

Meskipun komunikator tidak tahu identitas komunikator, dikatakan bahwa 

komunikator itu anonim. Dalam sebuah komunikasi massa sendiri, melalui 

berbagai media (media) setidaknya harus berhadapan tampak luar. 

4) Keserampakannya akibat media massa 

 

Pengguna terhadap tehnologi serta alat cukup mendukung menciptakan 

keseragaman maupun kesamaan pada banyak orang yang berkomunikasi, 

bahkan ketika mereka menerima informasi maupun isi. 

5) S

angat penting isi daripada hubungannya 

 

Sangat penting isi hubungannya dengan komunikator serta komunikator 

disebabkan oleh fakta bahwa setiap pesan maupun sebuah informasi 

memiliki perjanjian yang berasal dengan sistem tentu serta ikut kedalam 

sifat sebuah sarana komunikasi. 
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6) Sistem komunikasi masa bersifat terarah 

 

Sering dibilang searah yaitu tidak ada penghubungan secara spontan 

melalui komunikator dan komunikator. 

 

7) Terbatas dalam stimulusalatindra 

 

Pembatasan berarti bahwa sarana yang diberikan adalah media yang hanya 

dapat diterima oleh indera tertentu. Misalnya, radio ini hanya mendapatkan 

merangsang telinga dan pendengaran, televisi itu hanya dapat merangsang 

telinga serta mata Anda. 

 

8) PendingFeedback 

 

Feedback atau umpan balik harus didapatkan oleh komunikator ditunda 

terlebih dahulu sebuah praktek komunikasi massanya itu sendiri. 

2. Media Online 
 

Pengertian media online 

 

Mengirim berita dan membaca sebuah berita mempertimbangkan media 

online sebagai media sedang atau efektif dan efisien karena sangatlah mudah 

terhubung ke situs web lain, melainkan pengguna dapat mencari sumber berita 

dan Internet lain daripada jutaan komputer yang sangat menghubung dengan 

sebuah komunikasi, membuat penerbit merasa cepat. Suatu bentuk komunikasi 

online disajikan menggunakan online seperti situs web atau blog harus 

mempunyai sebuah jaringan terhadap teknologi informasi selain akses ke 

informasi maupun berita dengan cepat dan kenyamanan (Suryawati: 2012, 46). 
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Dilangsir oleh Asep M. Romli dalam jurnal onlinnya, pengembangan 

medianya sekarang ini sangat perngaruh oleh perkembangan teknologi, 

berdasarkan telekomunikasi maupun multimedia atau (internet dan komputer) 

(Romli, 2015). 

1. Karakteristik media online 

 

Selain itu, Asep Romli didalam sumbernya terlihat sama (Romli, 2015) 

memaparkan berbagai bagian media onlinenya, antara lain yaitu: Immediacy atau 

percepatan informasi Berdasarkan nilainya informasi, terutama berita baik 

medianya lebih baik didalam percepatan penyebaran sebuah informasi ialah itu 

adalah tema topikal dan mudah diakses. 

a. Pembaruan Informasi (Updating) 

 

Pembaruan informasi, baik editorial maupun berwibawa, sebagai topik konten 

atau berita, dapat berlangsung terus-menerus setiap kali dianggap tidak relevan. 

Ini berbeda dari media biasa. 

b. Timbal Balik (Interactivity) 

 

Keberadaan dikolom komentarnya untuk komentar ataupun berkomentar 

membuat sebuah media online ini condong interaktif. 

c. Personalisasi (Audience Control) 

 

Komunikator di media online mempunyai kebebasan untuk memilih sebuah 

informasi apa maupun kedalam bentuk berita untuk dinikmati. 

d. KapasitasLuas (StorageandRetrieval) 

 

Informasi berupa berita disimpan dalam database dengan kapasitas penyimpanan 

yang besar dan library yang memudahkan semua pihak untuk 
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menjangkaui sebuah sumber berita yang lama terkini. Tautan Isi beritanya 

sebuah informasi ataupun fakta yang didapatkan serta kaitkan menggunakan 

pihak terkait atau dirujuk secara tertulis ke berita melalui tautan. 

e. Multimedia(Capabillity) 

 

Media online secara bersamaan dapat memuat dan 

menyajikan berita/informasi dalam bentuk teks, audio, gambar 

bahkan video dan komponen berbasis media lainnya. 

3. Berita 

 

Pengertian Berita 

 

Berita itu yaitu peristiwa maupun sebuah laporan yang dibahas pada suatu 

peristiwa. Presentasi pesan tergantung pada bagaimana pesan ditulis dan 

disajikan dalam media dan tidak sama dengan lainnya. Melainkan, dalam 

presentasi ini, telah diatur menjadi rupa sehingga dapat menarik banyak orang, 

dengan harus memasukkan nilai di dalamnya. 

Media online ini mempunyai kelebihan karena memiliki sebuah informasi 

diperbarui, di mana proses menyajikan informasi kedalam berita menjadi lebih 

spesifik dan lebih mudah. Terima informasi maupun beritanya dengan real time, 

maupun tabel editor segera diterima (Suprapto, 2014). 

Dikutip oleh Paulde Massenner, berita adalah apa yang terjadi jika pendengar 

tertarik dan tertarik pada informasi. Tidak seperti Charnley dan James M. Neal, 

Berpendapat bahwa, berita itu yaitu cara publik untuk bergerak cepat ke laporan 

mode. Situasi, sudut pandang peristiwa, menarik maupun nyata. jenis beritanya 

dapat terbagi menjadi lima yaitu : 
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1. StraightnewsReport ataupun laporkan secara langsung ke suatu insiden. 

2. Laporan Berita Frep : Informasi bersama dengan fakta yang terkait 

dengan peristiwa yang menggunakan sebagai sistem informasi cadangan, 

dikompilasi oleh Reporter 

3. Interpret Ileport : Berdasarkan tindakan, fokus pada subjek atau fenomena 

yang dihentikan 

4. Sejarah Fitur : Melayani tulisan dengan semi formal-cenderung rileks, 

oleh Pembaca merasakan informasi yang disajikan bukanlah yang utama. 

5. Masalah penelitian : wartawan menyelidiki untuk mendapatkan Hiberian 

sebenarnya tentang beberapa dan kontroversi. 

4 Konsep Berita 

 

Quote Frank Luthhor Mott termasuk setidaknya delapan jenis konsep 

sebuah berita sesuai permintaan (Onong, 2003). Diantara yang lain : 

1.  Seberapa cepat media itu? 

 

2. Berita adalah dokumentasinya 

 

3. Data objektif yang telah ditemui didalam berita 

 

4. Menafsiran berita 

 

5. Sensasinya kepada berita 

 

6. Bagaimana bencana berita 

 

7. Sebuah prediksi yangada didalam berita 
 

5  Kategori Berita 

 

a. HardNews, Mereka adalah hal-hal penting yang menjamin 



11 
 

 

 

berkomunikasi didalam konteks pembaca terkait dengan berita. 

b. Berita fitur, yaitu bagaimana untuk menggambarkan peristiwa 

tidak begitu penting kedalam berita. 

c. SportNews, dapat memasukkan bahkan dan menunjukkan berita 

olahraga dan bergantung pada konteksnya. Dari skor pertandingan 

dengan perkiraan untuk membeli pemain dan peralatan olahraga 

getaran. 

6. Jurnalisme 

 

Ada banyak definisi jurnalistik. Jurnalisme adalah kegiatan mencari dan 

mengumpulkan informasi dan data yang akurat pada fenomena, cara di mana 

informasi dikemas untuk diseminasi (Shapiro, 2013). Secara historis, Pengguna 

teknologi dimedia telah terpengaruh keperkembangan jurnalistiknya (Amond dan 

AHVA, 2015). Setelah penemuan mesin ctak, dan kemudian pengembangan 

jurnalisme primitif sebagai proses penelitian, penulisan dan pendaftaran 

dielektronik, memiliki prinsip dijurnalisme yaitu kebenaran suatu informasi telah 

tersampaikan berdasarkan informasi EMATA. 

Oleh Leonard Downie J.R. Dan Robert G. Kaiser de Santana (2005: 4), 

jurnalisme yang baik adalah cara orang-orang dipanggil bersama dalam krisis 

melalui jurnalisme yang ada. Surat kabar atau surat kabar pada dasarnya belum 

mengubah makna dan ruang lingkup. Mengutip MC Dougall, Kusumaningrat & 

Kusumaningrat (2006), mengkonfirmasi bahwa jurnalisme adalah jenis kegiatan 

mencari kebenaran, koleksi berita maupun peristiwa pelaporan. Pada 

dasarnya,jurnalisme atau jurnalisme tidak mengalami perubahan makna dan ruang 



12 
 

 

 

lingkup. 

 

Baran dan Davis (2010) mengkonfirmasi jika jurnalisme, berfungsi tidak 

hanya menjamin demokratis, serta tumbuh, tidak hanya pesan yang diproduksi 

untuk tujuan sosiopolitik, tetapi merupakan berbagai informasi tentang pendapat. 

dari orang-orang. Kebutuhan pendidikan, hiburan atau katarsis. Sampai saat itu, 

jurnalisme adalah bisnis yang setara dengan perusahaan lain di dunia sejak 

kemuliaan jurnalisme kuning pada zaman abad ke-19. Hachten (2005) 

mengemukakan pemikiranya Basan dan Davis, ditambahkan mengenai 

jurnalisme adalah bisnis sebuah berita, yaitu, proses mengumpulkan, serta proses 

dan pengiriman informasi sangat penting serta menarik. 

Seperti proses penelitian, penulisan maupun perekaman kedalam media 

berupa elektronik, pengeditan maupun pengeditan, dan berita transmisi, premis 

dasar jurnalisme merupakan kebenaran. Sebuah Informasi yaitu diberikan hanya 

berdasarkan fakta. Brian McNair (2006) menjelaskan jurnalisme yaitu 

memberikan informasi. melalui individu ataupun kelompok pemantauan 

lingkungan untuk MCCNAIR, pers adalah sebuah sumber dayanya yang 

didukung maupun secara partisipasi kedalam menghidupkan semua didalam 

orang secara demokrasi secara wacana. 

Sebenarnya, pengalaman itu berasal menjadi pengiriman gambar ataupun 

informasi nyata. Masyarakat membutuhkan untuk ditawarkan kemedia, tetapi 

kadang-kadang berbahaya, yang mengandung kebenaran dan membantu mereka 

yang sebelumnya tidak menyadarinya. Sementara jurnalisme adalah 

ketidaktepatan media untuk menyajikan informasi yang harus diketahui 
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publikBerita yang diterbitkan hanya mencakup permukaan acara, asal, secara 

sepihak, tidak setuju dengan fakta dan, seolah-olah itu separoh dari masalah yang 

dikembangkan di dalam masyarakat. Orang yang menerima informasinya tidak 

jelas serta bahaya. 

Dalam kegiatan jurnalistik, bahasa dipakai sangatlah penting. Proses 

bahasa ke jurnalistik yang baik yaitu bahasa sangat mudah dan sederhana, 

pemilihan kalimat sederhana dan sederhana kedalam berbahasa jurnalistik, untuk 

menghindari kalimat yang sangat panjang, salah dan berbelit-belit. Apa yang 

harus dilakukan jika Anda menemukan kata-kata yang berlebihan terlepas dari 

arti nadamaka yang memungkinkan, ini adalah langkah yang efektif dan 

meningkatkan efektivitas kalimat. 

7   Jurnalisme Sejarah 

 

Sejarah memberi tahu kita bahwa jurnalisme adalah alat untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat komunitas. Komunikasi, alat penting bagi orang, yaitu 

sarana digunakan sebagai dari orang-orang untuk bertukar informasi. 

Komunikasi telah terjadi dalam beberapa cara sejak zaman prasejarah. Menurut 

Alexander Rozhkov (dalam Septiawan Santana K, 2005:10), sejarah jurnalistik dapat 

dihubungkan melalui petroglif dan bangunan.Jurnalisme, yang disebut dengan 

jurnalistik, berasal dari kata “every day”, yang berarti harian atau koran suatu 

kegiatan. dari bahasa Latin Dennis (Hikmat dan Punama Kusuming, 2005:1516), 

yang berarti setiap hari atau setiap hari. Dengan kata lain, jurnalistik tercipta 

menggunakan kata journal atau bahasa Perancis yang artinya mencatat harian 

maupun pelaporan. Pendaftaran ataupernyataan rekening setiap hari.Dari kata ini, 

istilah jurnalis itu lahir, yang berarti bahwa orangorang yang terlibat dalam pekerjaan 
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jurnalistik atau jurnalistik. 

Pada hakikatnya jurnalistik dan jurnalistik memiliki arti yang sama 

namun pencahayaan yang berbeda. Jurnalisme adalah aktivitas sekaligus 

kumpulan karya, tulisan, dan liputan media. Mac DoUGall (dalam Hikmat dan 

Punama Kusumanngrat, 2005:1516) menjelaskan bahwa jurnalistik adalah suatu 

kegiatan memberitakan berita, mencari berita dan memberitakan suatu peristiwa 

sedangkan jurnalistik berarti kegiatan yang ditulis oleh Herba melalui 2 istilah 

tersebut suatu kegiatan dapat diartikan, yaitu sebagai jurnalistik. kegiatan di 

media massa.Aktivitas nyata jurnalisme telah ada sejak zaman kuno, misalnya, 

pada zaman Romawi kuno, mengetahui kata ACT (Nurudin, 2009: 3), yang 

ditafsirkan di sebuah surat kabar.Risalah umumnya dipasang ke dinding, pilar 

pohon untuk membahas fakta lebih dari 14 kontak atau halhal lain yang pertama 

kali kita lakukan.Indera yang digunakan untuk menulis, yaitu, gibs putih, kulit 

binatang dan kemudian berkembang sebagai kertas.Ada dua jenis menit pada 

waktu itu, yaitu, ACTA SENATUS and ACTA DAURNAL. 

SENATUS Records sendiri adalah jurnal yang berisi peraturan 

pemerintah dalam zaman kuno, sedangkan ACTA Disperti adalah jurnal dari isi 

kematian, kelahiran, pembelian dan penjualan. Oleh karena itu, ia dapat 

menyimpulkan bahwa tindakan itu adalah rekor asal setiap hari menurut raja, 

serta pemerintah, dan tindakan yang berbeda adalah daftar asal sehari-hari 

kepada orang-orang. Di kisaran 1000 SM (sebelum AD), para ahli dalam sejarah 

Eropa mulai mengenali praktik tepercaya lebih efektif daripada risalah Senat 

Acta, berita itu dibuat dalambentuk pengiriman surat pengiriman, di antara 
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kerajaan, istana. Menggunakan mediator messenger. 

Surat kabar pertama diterbitkan di Beijing, China (Cina) pada 

tahun 1351 dengan nama Kung Pao dan diterbitkan seminggu sekali, isinya 

sangat sederhana dalam bentuk resolusi asosiasi, penasihat bersama dan berita 

nyata. .Sekitar tahun 0 Laurens Jan'szoon Coster dan Johan Guttenberg di 

Jerman, hampir bersamaan, berhasil membuat mesin cetak dan di sinilah mulai 

muncul surat-surat cetak, menandai berakhirnya surat kabar. The Newspapers of 

Europe diterbitkan di Jerman pada tahun 1609 dengan judul Wolfenbüttel and 

Strasbrough Relations. Tak lama kemudian, negara-negara Eropa mulai 

menerbitkan surat kabar, di Belanda pada tahun 1618, di Inggris pada tahun 

1620, di Prancis pada tahun 1620, dan di Italia pada tahun 1636. Pers dimulai dan 

dikembangkan di Amerika dari pada tahun 1700, kemudian tahunan ini mulai 

tercipta. dan patuhi pers. , dan telah dirilis ke publik di Amerika Serikat, Inggris 

Raya, dan Eropa Barat. Nama-nama surat kabar di negara-negara tersebut adalah 

Boston Latest News (AS, 170), Courant Daily (Inggris, 1702), Courant 

Rotterdamsche (Belanda, 1717). Jurnalisme telah berkembang jauh melampaui 

jurnalisme sepanjang pertumbuhannya. Sarana pencetakan adalah dokumen, 

yang lainnya katakan dan merekam acara yang direkam oleh jurnalis yang 

menjadi kata-kata, gambar, foto, dll. (Rhenald K, 1993: 99). Fitur kertas cetak, 

gunakan kertas sebagai wadah untuk mengirimkan pesan. 

Ditampilkan dalam pencetakan (tertulis), dapat dibaca kapanpun dan 

dimanapun, butuh waktu lama untuk mencapai pembaca (dibandingkan 

dengan 
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cara elektronik), dan konten pesan terbatas pada pesan spasial langsung. 

Selain berita murni, format berita pencetakan media, terutama surat kabar adalah 

berita perangkat lunak (berita ringan), berita tepat waktu (berita singkat) dan 

tidak mencakup 5W + 1H. Selain itu, ada laporan terperinci dan survei berita. Ini 

adalah formulir berita terperinci yang sepenuhnya menyelidiki insiden tersebut. 

Berbagai jenis jurnalisme telah muncul, termasuk majalah, radio, televisi dan 

online. Majalah dan jurnalisme radio mulai meningkat pada 1920-an, sementara 

televisi sedang boming setelah perang dunia pertama. 

8. Yellow Journalism 

 

Bangkitnya jurnalisme kuning sebenarnya datang dari Penny Press. Istilah 

"Penny Press" pertama kali muncul dengan adanya Penny Newspaper, sebuah 

koran anggaran yang dijual sebuah berita maupun informasi Penny. Harga surat 

kabar murah yaitu "resistensi" untuk harian besar atau langganan GA... Selain 

itu, kami telah berhasil menciptakan pasar baru melalui harian postcota 

mainstream dan harian mainstream. Seperti juara yang paling banyak dibaca, 

posisi kota ini menyajikan berita berlebihan dan sensasional dari judul dan 

isinya. Keberhasilan surat kabar itu membuat pihak lain menerbitkan surat kabar 

serupa. 

Dengan konsep berita yang berfokus pada kejahatan, seksualitas dan 

kekerasan, surat kabar postcota telah membawa surat kabar kepada Apogee dari 

era pesanan baru. Selama periode reformasi, Tajiposkota dikaitkan dengan 

kebebasan karena popularitasnya. Ini akan membuat berita terlihat lebih tebal 

dalam konteks atau judul, dan mulai menyaingi editor untuk melakukan jenis 
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koran yang sama menggunakan jurnalis kuning.Peran besar dimiliki pers 

terhadap kebebasan, yaitu merupakan dari beritanya, yang membuat kita mulai 

melupakan peran kontrol sosial. Dampak luar biasa dapat dicapai melalui pesan-

pesan yang luar biasa. Kegiatan tabloid menjadi lebih dan lebih bermanfaat, 

meskipun undang-undang nomor telah diperkenalkan. 40 tahun 1999 tentang 

jurnalistik. 

Media serta portal online adalah tanah subur bagi para jurnalisme metode 

kuning. Aturannya yang tampaknya sederhana serta longgar untuk mendapatkan 

ijin untuk mengembangkan alat onlinenya, dan penindasan kepada ulasan serta 

berbagi media yang membuat informasi keluaran menjadi produktif, mengacu 

kepada praktik jurnalis kuning itu sendiri. Berita dimedia seringkali menulis 

dengan kata tertentu, serta melainkan, headline juga dijadikan sebagai daya tarik 

bagi khalayak untuk membuka link yang ada pada pemiliknya. Arti melemahnya 

adalah jurnalisme kuning: informasi atau berita tentang "Black World", jenis 

kelamin dan kejahatan, dikumpulkan di media yang dikenal sebagai Kapkuning 

(Kuning Press). Fitur lain adalah header berita dramatis, berlebihan, tidak 

realistis dan tidak konsisten dan tidak aktif, baik dalam pemilihan kata dan 

desain teks, untuk menarik perhatian orang-orang saat membacanya. Sepertinya 

tidak digunakan pada waktu-waktu tertentu dalam produksi berita. 

Sensitif, rentan terhadap kata-kata kotor dengan bahasa cabul adalah definisi 

jurnalisme kuning. Selain itu, seperti yang dikutip oleh RH Siregar (di Sukardi, 

2007: 2), dijelaskan bahwa ada kurangnya etika dalam berita beberapa jurnalis. 

Penilaian situasi dan keadaan melalui praktik peringatan yang di teraokan oleh 
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orang luar jurnalis yang profesional, para jurnalis tidak memiliki 

kebebasannya mutlak serta bukan tanpa nilaii, tetapi dituntut sikap dan tanggung 

jawab moral karena tersaring dalam kode etik jurnalistik. Karena tabloid adalah 

tanda bagi etika bermedia. 

9. Kode Etik Jurnalistik 

 
Kode etika jurnalistik berarti kewajiban jurnalisistik jurnalistik yang penuh 

dengan suatu masalah atau dana, yang bertanggung jawab atas batas-batas 

informasi yang dicari dan disebarluaskan, oleh karena itu, hak untuk membatasi 

kebebasan pers, adalah yang paling penting dan tidak pernah salah. Kode Etik 

Jurnalistik, selain dibatasi oleh ketentuan hukum, pada prinsipnya sesuai dengan 

Pers nomor 40 tahun 1999, beranggapan jika kegiatan jurnalist atau jurnalistik 

terkait dengan penggalangan dana dari fakta yang disampaikan, kemungkinan 

profesional. 

10. Penelitian Terdahulu 

 
Hasil Penelitian Salsha OB 

Penelitian Oleh Salsha OB. Yellow Journalism Pada Berita Kriminal (Analisis 

isi Berita Kriminal Pada Situs Media Online Tribun.news.com periode 

Maret-Mei 2021) 

Dalam peneliti ini bertujuan ingin tahu serta analisis konten berita kejahatan 

Jurnal Kuning pada situs medianya jurnalistik online di Indonesia. Ada banyak 

cara yang dipengaruhi oleh praktik jurnalisme kuning. Telinga masyarakat 

memang sensasional termasuk berita. 

Dalam buku media online. Baru dari kategori jurnalisme kuning, yang 
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meliputi keseimbangan, fitnah, sadisme sadis, prasangka dan identitas dalam 

pemberitaan berita kriminal, pemerkosaan dan pelecehan seksual. Hampir 

semuaberita dalam penggunaan judul, sepertinya media menjualnya secara lebih 

berdasarkan judulnya dan bahasa sensasionalnya, menggunakan cerita sangat 

membingungkan tanpa bahasa faktual, dipadatkan menggunakan kata serta frasa 

seperti fulgar dan lainnya, bahkan sadis, apalagi berita kriminal yang tidak 

memperhatikan etika. 

Dari hasil analisis investigasi berita Tribun.news edisi Maret-Mei 2021, 

terlihat jelas bahwa kategori sadisme merupakan pelanggaran yang sering terjadi 

pelanggaran (lack of implementation) Pasal 4 KUH Perdata. Etika. Ikatan pers 

indonesia tidak membuat pemberitaan palsu, fitnah, sadis serta, mengerikan. 

Hasil Penelitian Satya Nugraha 

 

Penelitian oleh Satya Nugraha ( 2020). Berjudul Berita-Berita Yellow 

Journalisme Dalam Portal Media Online (Analisi Isi Berita Kriminalitas Pada 

Portal Media online Samarinda. Prokal.Co Edisi 1- 32 Agustus 2018). 

Penelitian ini merupakan gelar dalam analisis konten dari isi kejahatan di 

media online Pordal Samarinda dan tujuan dari penelitian ini untuk menentukan 

ukuran penampilan majalah kuning pada Samarinda Pos Newsportal dalam 

kejahatan Rubik. 

Pemberian opini terhadap artikel dewan pers dapat diartikan dalam bentuk 

jaminan kepada hak warga bernegara untuk memperoleh serta memberikan info 

kepada Jurnalisme kuning. kejahatan dan pelaporan gender, pada umumnya 
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terkenal menggunakan jurnalis kuning, serta artikel domain publik.Atas dasar 

hasil analisis tren tren tren praktik majalah kuning di penjahat berita pidana di 

situs web Samarinda di Rubik, hingga tiga puluh empat penampilan atau 18,58%, 

mereka lebih mengunakan total jurnal kuning 89 (48,63%), dengan berfoto 

Floggar terbanyak mungkin dari dua belas penampilan. Praktek berita pidana diary 

kuning di Samarinda Post tentang Rubik Criminality Edition 1-31 Agustus 2018 

sebagian besar burtbastic, konten cenderung sensasional dan tidak menunjukkan 

foto-foto Floggar. 

Hasil Penelitian Abdul Malik 

 

Penelitian Abdul Malik disebut jurnalisme yellow, teika yellow atau etika 

komunkasi massanya. Isu etis dalam produksi karya jurnalistik penting 

menyangkut jurnalis serta pemilik fasilitas aliansi. Pentingnya ekonomi kebijakan 

dimedia tak terhindarkan di era industri saat ini para media siap tetap 

mengutamakan pola etika, yaitu tanggung jawab serta kesadarannya yang etis. 

pelaksanaan jurnalisme kuning. 

Di sisi lain, kebebasan harus selalu didedikasikan untuk mencapai independensi 

kinerja untuk menciptakan kedaulatan manusia setelah terjadi demokratis serta 

keadilan ataupun hukum yang ada dengan Roh UU No. 40 tahun 1999. 

Untuk mencapai cita-citanya, jurnalis tidak boleh dihormati secara bebas. 

Ini tunduk pada tanggungjawab serta etis. Oleh karena itu, kode Jurnalistik atau 

Kode Etik Jurnalis Indonesia (Kewi) serta lainnya harus menjadikan “panduan 

navigasi” agar para wartawan mungkin tidak terjebak dalam praktek jurnalisme 

yellow, bagaimanapun, karena jurnalisme kuning, bagaimanapun, yaitu lampu 
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kuning untuk beretika dikomunikasi massa Setelah ditutup tulisan ini, 

denganbaik dapat direnungkan kembali pernyataan guru Hubert Dreyfus (dalam 

Priyambodo, 2011: 86), guru besar filsafat di universitas California, yang 

mengatakan sebagai berikut: “Media, yang menggunkan internet, keberadaan 

harus diperhatikan keindahan ruang, etika ataupun ruang religi. 

11. Vaksin 
 

Untuk lokakarya vaksin itu sendiri, vaksin ini harus melindungi terhadap 

pembangunan sistem kekebalan tubuh sehingga mereka dapat melawan semua 

jenis penyakit, ringan hingga sangat serius. Karena tubuh mengenali antigen 

sebagai benda asing, kehadirannya dalam aliran darah menyebabkan sistem 

kekebalan melepaskan antibodi untuk melawannya. Juga dikenal sebagai sel B, 

sel-sel khusus ini hadir dalam tubuh untuk membantu mendeteksi dan melawan 

penyakit. disebabkan oleh virus dan bakteri. , untuk mencegah penyakit kembali 

ke tubuh Anda. Artinya, jika nanti Anda terkena kuman, tubuh Anda bisa 

mendeteksinya sebelum membahayakan kesehatan Anda. Pada dasarnya, vaksin 

mengandung virus atau bakteri yang dapat melindungi demi masa depan kita 

nantinya.. 

Vaksin bermanfaat sebagai sistem kekebalan serta belajar untuk melawan 

penyakit dengan benar serta konsisten, suatu kondisi yang dikenal sebagai 

kekebalan. Lebih baik untuk mencegah pengobatan kekebalan. rencanakan untuk 

menghentikan penyakit tersebut agar keluarga, tetangga dan teman anda tidak 

terkena penyakit yang sama. Inilah sebabnya mengapa vaksin ini sangat penting 

dalam setiap kampanye kesehatan masyarakat. 
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12. Teori Agenda Seting 

 

Didalam teori ini menggunakan penelitian ini dikarena agenda setting 

Tey di permukaan mengasumsikan pandangan Maxwell MC COMSS dan 

DONALDL Shaw tentang banyak relasi yang berpengaruh kepada isu-isu yang 

dianggap terbuka dan diangkat oleh media bahwa media memiliki dampak pada 

publik pada isu-isu dan kehendak tertentu. Dipengaruhi oleh khalayak dengan 

sebuah berita yang dianggap berpengaruh hingga orang beranggepan sangat 

penting. 

Agenda setting yang paling penting menurut berita serta publik diatur 

dalam sebuah daftar. Dalam arti jika masyarakat sering melihatnya, maka itu 

menganggap penting. teori agenda setting, terserah kepada media mana isu yang 

menonjokan. Dari media ke publik Agar terlihat berbeda, isu harus dikemas dan 

dibingkai sedemikian rupa sehingga menyatukan kemanusiaannya seerta empati 

kepada masyarakat serta menghasilkan opini publik. 

MC Pein dan Donald L.Shau berkata: "Gagasan untuk mengkonfigurasi 

fungsi media dikaitkan dengan konsep-konsep tertentu ikon tarank dengan topik 

tertentu yang berbeda untuk audiens., 2006: 20. 

13. Agenda Media 

 

Agenda media harus untuk terhindar dari masalah. Apa yang harus 

dipertimbangkan yaitu berita utama, serta tertonjol kepublik publik ataupun 

berapa banyak yang akan menjadi jalan berita. 

14. Agenda Khalayak 

 

Dalam agenda ini terjadi beberapa hal yang memengaruhi 
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agenda media untuk interaksi dengan agenda publiknya atau topik 

untuk umum. 

 

15.  Agenda kebijakan 

 

Agenda publik terkait atau berinteraksi dengan agenda politik. Agenda 

politik yaitu pembentukan kebijakan publik yang dianggap penting oleh 

individu. Tentang lainnya: support (dukungan), likheiloodofaction (kegiatan), 

yaitu kemungkinan adanya pemerintahan. melakukan apa yang diharapkan, 

kebebasan kebebasan (liberty in action) atau nilai-nilai kegiatan yang dapat 

dilakukan dengan cara penentuan pemerintah. Konfigurasi terdiri dari 2 asumsi, 

yaitu: 

a.) Pers dan media tidak mencerminkan realitas karena publik menyaring 

dan membentuk isu tersebut. 

b.) Konsentrasi media semata-mata pada tema-tema sosial tertentu disajikan 

lebih penting daripada tema-tema lainnya. 

16. Unsur Dan Nilai Ragam 

 

Berita Berita berasal dari bahasa Sangkerta, atau Vritt, yang dalam bahasa 

Inggris disebut writing, artinya benar-benar ada atau terjadi. Beberapa orang 

menyebutnya Vritta, yang berarti peristiwa atau apa yang terjadi. Vritta di 

Indonesia baru atau baru. Menurut kamus bahasa Indonesia wjs poerwadarminta, 

Berita berarti berita atau berita, sementara dalam kamus Indonesia yang hebat, 

makna pesan dalam "Laporan Acara atau Warm Event Clears (Djuroto, 2000: 46), 

yang mendefinisikan pesan, ketika peristiwa mendefinisikan. 
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Apa pun yang ditangkap di lapangan dan siap untuk pemberitahuan, Anda 

tidak dapat memanggil berita. Suatu peristiwa harus disebut sebagai berita 

jikaAnda memiliki nilai berita atau artikel berita. Potongan-potongan informasi 

dalam Djuroto (2000: 48) adalah: Nyata atau baru (reguler) Terkenal Jarak Jauh 

Ekspor Stres Konflik 24 Perkembangan Seks Kepentingan Manusia Emosi 

Humor Memori menurut ENI SETIATI (2005: 21) Potongan-potongan informasi 

yang harus ada untuk dievaluasi suatu peristiwa harus diberi nama atau tidak, 

yaitu: 

 

1. Peristiwa   Mistaknaan   (makna) yang dapat memengaruhi   

kehidupan banyak orang atau pembaca. 

2. Peristiwa besarnya (besarnya) yang berkaitan dengan 

jumlah signifikan bagi kehidupan banyak orang. 

3. Novelty (Ketepatan Waktu) Suatu peristiwa mengacu pada 

peristiwa baru. 

4. Kedekatan (kedekatan) peristiwa yang dekat dengan 

pembaca. 

 

5. Kedekatan dapat secara geografis atau emosional. 

 

6. Komunitas / Kemanusiaan (mempromosikan / kepentingan 

manusia) suatu peristiwa yang memberikan sentuhan rasa 

pembaca.  
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Fakta Berita 

1. Judul Berita 

2. Isi Berita 

3. Foto Berita 
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