
 

 

ABSTRAK 

Rizkia Sasi Utami. Analisis Isi Berita pada Kanal Mapay Kota di Prfmnews.com (Analisis 

Mengenai Isi Berita Pada Kanal Mapay Kota di Prfmnews.com Edisi 1 - 30 April Ditinjau dari 

Syarat-syarat Berita). 

Perkembangan informasi saat ini tumbuh pesat, media menjadi konsumsi khalayak 

untuk mencari segala informasi. Dalam pasal 5 Kode Etik Jurnalistik terdapat tiga unsur layak 

berita yaitu berimbang, akurat dan obyektif. Media harus memberitakan dengan sejujur-

jujurnya karena sangat mempengaruhi kepercayaan khalayak, apabila terdapat kesalahan dalam 

memberitakan informasi maka kepercayaan khalayak pada media tersebut akan luntur. Maka 

dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti pada aspek keseimbangan, keakuratan dan keobyektifan 

sebagai syarat dari sebuah berita. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keseimbangan, keakuratan dan 

keobyektifan berita pada kanal Mapay Kota di prfmnews.com. 

Penelitian ini mengacu pada teori tentang keseimbangan yaitu mengenai kesamaan 

porsi di dalam berita atau tidak adanya unsur keberpihakan. Teori tentang keakuratan yaitu 

adanya unsur kehati-hatian dan kecermatan dalam penyajian berita dan adanya sikap disiplin 

wartawan dalam memeriksa ulang setiap fakta yang ditemui. Serta teori tentang keobyektifan 

yaitu adanya unsur keselarasan dengan kenyataan, tidak adanya dramatisasi fakta dan tidak 

adanya sikap subyektif dalam berita. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis isi berita pada kanal 

Mapay Kota di prfmnews.com edisi 1 – 30 April 2016, pada setiap harinya diambil satu berita 

sebagai sampel sehingga jika dijumlahkan totalnya 30 berita. Kemudian dianalisis kelayakan 

berita tersebut ditinjau dari syarat-syarat berita. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa isi berita pada kanal Mapay Kota di prfmnews.com 

ditinjau dari syarat-syarat berita yaitu sebanyak 20 dari 30 berita dianggap seimbang, 

sebanyak 17 dari 30 berita dianggap akurat, dan sebanyak 21 dari 30 berita dianggap 

obyektif. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa, keakuratan berita pada kanal 

Mapay Kota di prfmnews.com dinilai tinggi, sedangkan keseimbangan dan keakuratan berita 

pada kanal Mapay Kota di prfmnews.com dinilai sedang. 


