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Abstract
News comment drew serious attention from media institutions as well as journalism researcher. This
space shows the relation between news and readers. In many academic journals, the news comment
associated with the process of deliberations. The increasing of online media increases public engagement
opportunities in turn the discourse. In Indonesia, the news comments also began to become a serious
concern. Many online news portal provides a special feature to the most commented news.
Unfortunately, based on the various research, most comments were circulated in news portal as well as
in social media tend to indicate the bad quality of deliberations. Such concerns pushed writers to do
research on how exactly the form of involvement of the reader over news, especially via the news
comments. In contrast to the many studies conducted earlier, the locus of the research is on the user
(news reader). The results showed that reading the comments is the main activity is most often done
after reading the news. It's just that, writing a news commentary on the activities still rarely done. A
favorite entertainment topic to comment on. While serious topics such as politics and Government
becomes a topic reluctantly commented upon. Interestingly, this topic is a favorite topic to read, after
entertainment topics. Most respondents write comments to express emotions and opinions. The motive
of wanting to be involved in discussion only be agreed by a small percentage of respondents. This trend
shows a low deliberation process because carried out a one-way communication. However, reluctance
against comments that are disrespectful or insulting also pointed out that there is still some goodwill
from the netizen to build a deliberative discussion. In addition, the role of the journalist or media
institutions in managing comments it is desirable to improve the quality of deliberations in the comment
column.
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Abstrak
Kolom komentar mendapat perhatian serius dari Institusi media maupun para pemerhati Jurnalisme.
Ruang ini menunjukkan relasi berita dengan khalayaknya. Dalam berbagai jurnal, kolom komentar
dihubungkan dengan proses deliberasi. Kelahiran media online meningkatkan peluang keterlibatan
publik dalam menghidupkan diskursus yang diangkat melalui berita. Di Indonesia, kolom komentar juga
mulai menjadi perhatian serius. Banyak portal berita yang menyediakan rubrikasi khusus untuk berita
yang paling banyak dikomentari. Sayangnya, dari berbagai penelitian (teks), kebanyakan komentar yang
beredar di portal berita maupun yang tersebar di media sosial cenderung menunjukkan kualitas
deliberasi yang buruk. Keprihatinan tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai
bagaimana sebenarnya bentuk keterlibatan pembaca atas berita yang dibacanya, terutama melalui
kolom komentar. Berbeda dengan penelitian yang banyak dilakukan sebelumnya, lokus penelitian ini
adalah pada user (pembaca berita). Hasil penelitian menunjukkan bahwa membaca komentar
merupakan aktivitas utama yang paling sering dilakukan setelah membaca berita. Hanya saja, aktivitas
menulis komentar terhadap berita masih jarang dilakukan. Topik hiburan menjadi favorit untuk
dikomentari. Sedangkan topik serius seperti politik dan pemerintahan menjadi topik yang enggan
dikomentari. Menariknya, topik ini merupakan topik favorit untuk dibaca komentarnya setelah topik
hiburan. Sebagian besar responden menulis komentar untuk mengekspresikan emosi dan opininya.
Motif ingin terlibat dalam diskusi hanya diamini oleh sebagian kecil responden. Kecenderungan ini
menunjukkan deliberasi yang rendah karena komunikasi dilakukan satu arah. Namun, jika dicermati
lebih lanjut peluang terjadinya deliberasi masih sangat besar. Keengganan terhadap komentar yang
tidak sopan ataupun menghina juga menunjukkan bahwa masih ada iktikad baik dari para warganet
untuk membangun diskusi yang deliberatif. Di samping itu, peran institusi media maupun Jurnalis dalam
mengelola komentar sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas deliberasi dalam kolom komentar.
Kata kunci: online news, news engagement, deliberation
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A. PENDAHULUAN
Dalam dekade terakhir, kolom komentar merupakan elemen yang mulai mendapat perhatian serius dari
Institusi media maupun para pemerhati Jurnalisme. Mengutip tagline dari sebuah inisiasi bersama di
Amerika Serikat Coral Project 1 , ”BecauseJournalism Needs Everyone”. Kalimat ini memberikan
penekanan bahwa publik merupakan bagian penting dalam Jurnalisme. Berbagai upaya diinisiasi untuk
meningkatkan engagement publik terhadap berita.Coral Project dengan berbagai penelitian, diskusi, dan
eksperimen berusaha mengembangkan ruang-ruang keterlibatan tersebut. Selain Coral Project, salah
satu lembaga yang concern di poin yang sama adalah Engaging News Project (ENP) 2 yang dikembangkan
oleh University of Texas. Salah satu fokus penelitian yang dikembangkan adalah mengenai kolom
komentar (comment section) di berbagai situs berita online3.

Relevansi Jurnalisme terhadap kepentingan publik senada dengan spirit yang diusung oleh Jurnalisme
Publik4. Melihat sejarahnya, konsep Jurnalisme Publik sendiri sangat dekat dengan model demokrasi
deliberatif, sebagai bentuk keberatan atas majority rule yang selama ini mendominasi (Held, 2007;
Cohen, 2009; Steiner,2004). Dzur (2002:315) dalam artikelnya yang berjudul Public Journalism and
Deliberative Democracy menjelaskan bahwa ada setidaknya empat situasi yang mendorong munculnya
Jurnalisme Publik. Pertama, adanya diskoneksi antara aktor publik dengan warga negara.Kedua,
menurunnya citra pers di mata publik. Ketiga, terpisahnya pers dengan permasalahan yang dihadapi
komunitas. Keempat, proses elections yang tidak berbasis isu dan pemerintahan yang hilang arah. Untuk
mengatasi hal tersebut, kemunculan Jurnalisme Publik diharapkan bisa melakukan setidaknya tiga hal
(Dzur, 2002).Pertama, mendengarkan suara publik dalam proses pencarian berita. Kedua, memproduksi
berita yang memiliki tujuan tertentu. Hal ini terkait dengan tugas ketiga, yaitu merangsang munculnya

1

Coral Project merupakan inisiasi bersama sejumlah jurnalis dari berbagai media besar di Amerika Serikat seperti New York
Times, Huffington Post, The Washington Post dan juga beberapa peneliti jurnalisme yang concern dengan pentingnya relasi
antara Jurnalisme dengan komunitas yang dilayani. Mengenai berbagai kegiatan Coral Project dapat diakses di
https://coralproject.net/.
2
Engaging News Project (ENP) merupakan inisiasi bersama yang dikembangkan oleh Annete Strauss Institute for Civic Life,
Moody College of Communication di University of Texas Austin. Fokus utamanya adalah memberikan arah bagi
perkembangan media berita di Amerika Serikat untuk lebih memberdayakan publik dengan meningkatkan pemahaman,
apresiasi, dan terlibat dalam pertukaran ide yang demokratis. Berbagai penelitian dan kegiatan yang diinisiasi oleh ENP dapat
diakses di https://engagingnewsproject.org.
3
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https://engagingnewsproject.org/research/comment-sections/. Kolom komentar diteliti dari berbagai perspektif dan dengan
berbagai pendekatan. Mulai dari sudut pandang jurnalis, pengelola media, hingga penulis maupun pembaca komentar tersebut.
Metode yang digunakan pun beragam, mulai dari analisis isi, survei, hingga Focus Group Discussion. Rangkaian penelian ini
yang menarik perhatian penulis untuk mengembangkan rangkaian penelitian yang serupa di Indonesia.
4
Elaborasi mengenai Jurnalisme Publik dapat dibaca lebih lanjut dalam tulisan penulis bersama dengan tim Digi-Journalism
dalam buku terbitan CfDS bertajuk Jurnalisme Publik di Media Online tahun 2017 ini. Sedangkan berbagai penelitian yang
mendasarinya dapat diakses di http://digi-journalism.or.id/.
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dialog atau debat publik. Pentingnya dialog atau debat publik berdasar pemahaman bahwa salah satu
kunci berjalannya demokrasi adalah ketika orang-orang saling berbicara dan berbagi pemikirannya
mengenai politik dan kepentingan publik (Barber, 1984; Dewey, 1939 dalam ENP, 2014).

Poin penting dari demokrasi deliberatif adalah tersedianya ruang publik (public sphere) yang
memungkinkan terjadinya deliberasi antar warga negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam
demokrasi. Kualitas ruang publik inilah yang menentukan kualitas deliberasi yang terjadi di dalamnya.
Salah satu yang memegang peranan penting dalam menciptakan ruang publik ini adalah media. Disinilah
pentingnya keterlibatan publik pada berita.

Perkembangan pemahaman ini berpadu dengan potensi yang ditawarkan oleh internet. Kelahiran media
online menciptakan peluang keterlibatan publik dalam diskursus politik. Interaktivitas yang ditawarkan
oleh medium online memudahkan interaksi antara warga dengan berita. Hal ini yang tidak mampu
disediakan oleh Jurnalisme dalam media konvensional. Dialog antara berita dengan warga dibatasi oleh
medium yang cenderung satu arah. Media baru dianggap mampu menciptakan sebuah ruang publik
baru yang berpotensi mengoptimalkan proses deliberasi.

Sayangnya, peluang ini tidak otomatis membawa dampak positif pada proses demokrasi. Pada
pertengahan September 2016 lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dikutip oleh berbagai
media, memberikan perhatiannya pada kolom komentar di berbagai situs berita online. Beliau
menyampaikan keprihatinannya pada komentar-komentar tersebut567. Pasalnya, kebanyakan komentar
yang ada di situs berita online maupun yang tersebar di berbagai media sosial cenderung saling
mencela, mengejek, menghina dan merendahkan pihak lain. Hal ini dianggap tidak mencerminkan nilainilai luhur yang dianut oleh Bangsa Indonesia. Dalam konteks demokrasi, kecenderungan ini
menunjukkan kualitas deliberasi yang buruk dimana seharusnya ‘respect’ menjadi hal yang sangat
diutamakan.

Beberapa penelitian yang berlokus pada isi komentar di berbagai situs berita online mendukung
pernyataan tersebut. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Aminatul Munawaroh (2015),
5

DetikNews. Jokowi: Saya Sedih Lihat Komentar-Komentar di Berita Online. Diunduh dari https://news.detik.com/berita/d3301128/jokowi-saya-sedih-lihat-komentar-komentar-di-berita-online pada 11 Maret 2017 pukul 15.05
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dari
http://news.liputan6.com/read/2605645/jokowi-sedih-membaca-komentar-di-medsos-dan-media-online pada 11 Maret 2017
pukul 15.06
7
Tempo.co. Saling Hujat di Medsos dan Berita Online, Jokowi: Saya Sedih. Diunduh dari
https://m.tempo.co/read/news/2016/09/20/078805602/saling-hujat-di-medsos-dan-berita-online-jokowi-saya-sedih pada 11
Maret 2017 pukul 15.09.
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mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang
berjudul “Perwujudan Ketidaksantunan Berbahasa pada Komentar Pembaca Berita Pilpres 2014 di Portal
Berita Vivanews.com edisi Juni 2014”. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Cicik Lia Tri Rahayu (2015)
dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNY, yang menyoroti mengenai berbagai tipe dan
perkembangan makian pada komentar berita politik di Facebook Kompas.com. Kedua penelitian
tersebut mengiyakan, setidaknya dalam perspektif sastra dan bahasa, bahwa komentar yang
berkembang di media online cenderung kasar dan tidak mencerminkan diskusi yang saling menghargai.

Kecenderungan ini ternyata tidak hanya menjadi tren di Indonesia, melainkan tren global. Keprihatinan
mengenai hatespeech, komentar yang tidak sopan dan uncivil menjadi kegelisahan berbagai media
online maupun para peneliti. Seperti telah disinggung sebelumnya, berbagai project diinisiasi untuk
memperbaiki kondisi ini. Sebuah penelitian yang diinisiasi oleh Engaging News Project menunjukkan
tren perubahan yang dihasilkan dari perubahan kebijakan pada kolom komentar. Penelitian ini
mengobservasi 9,616,211 komentar yang terposting di The New York Times selama kurun waktu 30
Oktober 2007, ketika NYT mulai membuka kolom komentar hingga 13 Agustus 2013. NYT sendiri
mengubah disain kolom komentarnya pada November 2011. Hasil penelitian tersebut menunjukkan
bahwa jumlah komentar meningkat setelah redesign. Selain itu, penggunaan kata-kata yang tidak sopan
juga berkurang seiring berjalannya waktu 8 . Dikutip oleh Remotivi (2016) 9 , hasil riset tersebut
menunjukkan bahwa kolom komentar dikelola secara serius sebagai bentuk partisipasi pembaca
terhadap artikel-artikel yang diterbitkan The New York Times.

Di Indonesia, kolom komentar mulai menjadi perhatian serius bagi berbagai situs berita online. Salah
satunya adalah Kompas.com yang mempunyai indeks untuk berita ‘Terkomentari’10. Indeks berita
tersebut menunjukkan berita-berita dengan komentar terbanyak. Detiknews juga melakukan hal yang
sama, dengan memberikan fitur untuk melihat berita yang paling banyak dikomentari pada rubrik ‘most
commented’. Bahkan jumlah komentar di detiknews dapat mencapai angka yang fantastis. Jika di
Kompas.com hanya berkisar di angka 70an komentar pada berita paling ‘terkomentari’, komentar pada

8

Penelitian ini berjudul “10 Things We Learned by Analyzing 9 Million Comments from The New York Times” yang laporan
lengkapnya dapat diakses di https://engagingnewsproject.org/research/10-things-we-learned-by-analyzing-9-millioncomments-from-the-new-york-times/
9
Ulasan mengenai penelitian ini ditulis oleh Remotivi pada September 2016 lalu di
http://www.remotivi.or.id/kabar/318/Analisis-Kolom-Komentar-Berita.
10
Kompas.com merating beritanya berdasar jumlah komentar yang masuk. Berita Terkomentari dapat dilihat di sisi kiri laman
depan kompas.com atau dapat dilihat pada indeks berita terkomentari di http://indeks.kompas.com/terkomentari.
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berita ‘most commented’11 di Detiknews bisa mendapat lebih dari 5000 komentar. Hal ini menunjukkan
bahwa antusiasme publik untuk menulis komentar sangat tinggi.

Dengan melihat kuantitas komentar yang sangat tinggi di situs berita online, menunjukkan peluang
untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam membangun wacana yang diangkat dalam berita.
Sayangnya hingga saat ini penulis belum menemukan kajian mendalam mengenai kolom komentar pada
berita online. Seperti telah disinggung sebelumnya, kajian mengenai komentar di berita online maupun
media sosial justru banyak didekati dari perspektif bahasa dan sastra. Penulis baru menemukan satu
penelitian mengenai kolom komentar yang dilihat dari perspektif komunikasi. Penelitian tersebut
dilakukan oleh mahasiswa Atma Jaya Yogyakarta, Maria Christine Anggraeni (2011) dengan Judul
Deliberasi Publik dalam Interaksi Komentar Pembaca Di Situs BeritaKompas.com dan Social Media
Kompasiana (Analisis Isi Perbandingan Interaksi Komentar Pembaca pada Pemberitaan Kasus
Ahmadiyah di Situs Berita Kompas.com dan Social Media Kompasiana Periode 6 Februari – 5 Maret 2011
Sebagai Bentuk Deliberasi Publik). Sayangnya, penelitian ini belum mampu memberikan gambaran yang
general mengenai tren komentar secara luas.

Kekosongan penelitian inilah yang mendorong penulis untuk melakukan kajian lebih mendalam
mengenai kolom komentar di berbagai situs berita online. Berbeda dengan penelitian yang pernah
dilakukan sebelumnya, penulis akan memulainya dari user, bukan teks komentar yang telah terunggah
di situs-situs tersebut. Rasionalisasi pilihan ini adalah pada pentingnya pemahaman mengenai motif dan
juga pola perilaku user dalam merespon kolom komentar tersebut. Hal ini terinsipirasi dari penelitian
yang dilakukan oleh Engaging News Project. Penelitian yang berjudul “News Commenters and News
Comment Readers”12 merupakansurvey nasional kepada lebih dari 3000 warga Amerika Serikat untuk
menangkap kecenderungan perilaku dan motivasi para penulis dan pembaca kolom komentar. Hasil dari
penelitian terhadap user sangat penting untuk membangun pemahaman mengenai kedekatan publik
terhadap berita, alih-alih melihat produk dari kedekatan tersebut (teks komentar).

Disamping itu, penelitian ini juga merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang berjudul
“Pola Akses Berita Online Kaum Muda” (Lindawati, 2015)13 , dimana salah satu pertanyaan yang
11

Berita ‘most commented’ di DetikNews dapat diakses melalui sidebar yang berada di sebelah kiri laman utama.
Laporan lengkap penelitian ini dapat diakses di https://engagingnewsproject.org/research/survey-of-commenters-andcomment-readers/.
13
Hasil penelitian ini dapat dibaca pada Jurnal Pemuda yang diterbitkan oleh Yousure pada tahun 2015. Penelitian ini pernah
mendapat apresiasi dari The 3rd Indonesia Media Research Award sebagai Juara 1 Kategori Penelitian Media Online yang
diselenggarakan oleh SPS pada tahun 2016 lalu. Ringkasan hasilnya dapat pula diakses dalam Procceding yang diterbitkan
dalam acara tersebut.
12
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dikembangkan adalah ‘apa yang dilakukan pembaca setelah membaca berita’, sebagai bentuk
keterlibatannya terhadap isu dalam berita tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa
berbagi (share) berita dan menulis komentar adalah aktivitas yang dilakukan setelah membaca berita.
Penelitian ini menggali lebih dalam mengenai motif, preferensi, dan sikap para warganet terhadap
kolom komentar dalam berita online.

B. TINJAUAN KONSEP
Dalam berbagai penelitian, kolom komentar dikaitkan dengan proses deliberasi. Oleh karena itu, konsep
utama yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada konsep demokrasi deliberatif. Deliberative
Quality Index (DQI) digunakan sebagai landasan operasional mengenai motivasi pembaca berita online
dalam berinteraksi di kolom komentar. Hasilnya merupakan gambaran mengenai peluang deliberasi.
Deliberative democracy sering pula disebut dengan discursive democracy (Steiner, 2004:16).Deliberative
democracy dicetuskan pertama kali oleh Joseph Bassette (1980.1994). Penganut Deliberative democracy
sering menganggap demokrasi yang ada saat ini, baik demokrasi langsung maupun representatif,
sebagai pertempuran kepentingan pribadi, politik selebritis, debat yang digaung-gaungkan, dan
perlombaan memenuhi ambisi pribadi. Dengan demikian mereka mengesampingkan debat yang sehat,
budaya berlogika, dan pencarian kebenaran (Held, 2007:273).

James Fiskhin sebagai salah satu perintis deliberative democracy melihat adanya apatisme dari
masyarakat dalam berpartisipasi politik serta adanya elitisme partai politik dan kelompok penguasa.
Menurut Fiskhin yang banyak terjadi sekarang adalah ‘pilihan yang dipaksakan antara kesetaraan politik
tetapi dengan massa yang relatif tidak kompeten dan ketidaksetaraan politik dengan elit yang relatif
kompeten’ (Held, 2007). Dia mengumpamakan bahwa memilih kandidat dan argumentasi yang masuk
akal tidak lebih dari sekedar memilih ‘sabun cuci’. Hal senada disampaikan oleh Elster dimana dalam
pandangannya pemberi suara menciptakan pihak yang kalah dan yang menang melalui agregasi pilihan
pribadi. Menurutnya proses ini seperti konsep rasionalitas pilihan konsumen. Deliberative democracy
bukan semata-mata merupakan agregasi kepentingan individu tetapi berpijak pada pemikiran rasional
dan reflektif.

Joshua Cohen (2009) mempunyai tiga aspek umum yang menjadikan deliberasi penting dalam sebuah
sistem demokrasi.(1) Adanya kebutuhan untuk menentukan agenda publik, (2) untuk merumuskan
berbagai alternatif solusi dengan berbasis pada argumen yang rasional, (3) untuk memutuskan alternatif
mana yang akan diambil. Dalam konsep Cohen, proses deliberasi yang ideal ditujukan untuk mencapai
5

sebuah konsensus. Mengenai pencapaian konsensus, dalam bukunya Steiner (2004) memberikan
pengertian bahwa pencapaian konsensus merupakan tujuan tertinggi dari proses deliberasi dan bukan
sesuatu yang diharuskan.

Steiner dkk (2004) merumuskan enam elemen kunci sebagai tipe ideal deliberative democracy yang
mereka kembangkan dari konsep Habermas dan beberapa ilmuwan lainnya. Keenam elemen kunci ini
mereka gunakan untuk mengkonstruksi sebuah metode pengukuran yang dikenal dengan Discourse
Quality Index (DQI). Pertama, demokrasi deliberatif selayaknya melibatkan seluruh warga negaranya
untuk terlibat dalam proses deliberasi. Disinilah keberadaan public sphere menjadi penting. Kedua,
menurut Habermas (1983:98) setiap orang sebaiknya hanya menyatakan apa yang mereka percaya.
Kriteria ini mengharapkan partisipan terbuka dan jujur mengenai apa yang menjadi kepentingan
maupun keinginannya. Ketiga, berdasar pada justifikasi logis dan rasional. Hal ini berdekatan dengan
konsep Habermas dengan komunikasi rasional yang berdasarkan pada argumen yang baik. Keempat,
menunjukan

adanya

rasa

simpati

dan

solidaritas

yang

mendorong

partisipan

deliberasi

mempertimbangkan apa yang menjadi kebaikan bagi semua orang dan komunitas yang lebih besar.
Kelima, mau mendengarkan argumen orang lain dan menghormatinya. Disini diperlukan rasa empati
dimana seseorang mempunyai kemampuan dan keinginan untuk mencoba menempatkan dirinya pada
posisi orang lain dan mempertimbangkan sesuatu dari sudut pandang orang lain. Keenam, ada
keterbukaan untuk menerima argumen yang lebih baik.

C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memetakan motivasi serta perilaku masyarakat terhadap
kolom komentar di situs berita online. Sesuai rumusan masalah yang ingin dijawab, dimana keluasan
data yang menjadi tujuan, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan lokus penelitian
pada user. Sesuai dengan lokus dan pendekatan tersebut, metode yang dipilih adalah survei. dengan
instrumen kuesioner. Fokus dari penelitian ini adalah perilaku masyarakat (user) di media online, secara
spesifik sebagai penulis dan pembaca komentar pada berita online. Oleh karena itu, survei disebar
secara online agar tepat sasaran. Selain itu, survei online juga dipilih untuk menghemat biaya, waktu,
dan menjangkau responden lebih luas.

Purposive sampling menjadi teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.
Pertimbangan atau syarat untuk menjadi responden dalam penelitian ini adalah pengguna yang
membaca dan/ atau menulis komentar terkait dengan berita online. Penelitian ini tidak membatasi
6

responden dari segi usia atau pun wilayah domisili. Hal ini agar penelitian bisa memberikan gambaran
secara keseluruhan tentang perilaku masyarakat terkait keterlibatan mereka dengan berita online (news
engagement).

Survei online dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Survey Monkey. Aplikasi Survey Monkey
memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menyebarkan kuesioner ke berbagai macam platform
media sosial yang disesuaikan dengan target responden (seperti: Facebook, Twitter, Whatsapp, dan
LINE) melalui posting status, tweet, dan broadcast yang juga bisa disebarkan oleh para pengguna atau
responden lainnya. Peneliti juga membagikannya secara langsung kepada responden. Kuesioner dapat
diakses pada tautan bit.ly/netizenkomen.

Sebelum kueisoner disebarluaskan, peneliti melakukan tahap uji validitas dan reliabilitas agar
kueesioner bisa mengukur objek penelitian dengan akurat dan konsisten. Pada tahap presurvei ini,
terdapat 30 responden yang telah mengisi kuesioner. Dalam uji reliabilitas, nilai koefisien alfa
(Cronbach’s Alpha) pada kuesioner harus lebih besar dari 0,6. Dari hasil uji reliabilitas pada kuesioner
penelitian ini, diketahui bahwa nilai Cronbach’s Alpha mencapai 0,901. Dengan kata lain, nilai
Cronbach’s Alpha melebihi 0,6. Hal ini menandakan bahwa kuesioner penelitian dianggap reliabel dan
konsisten. Selanjutnya, nilai uji validitas dalam kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 30 adalah
0,239. Dari hasil uji validitas, setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki nilai di atas 0,239. Maka bisa
dipastikan bahwa kuesioner peneltiian ini sudah valid untuk mengukur objek penelitian.

Kuesioner telah disebarkan dari 4 Agustus 2017 hingga 31 Agustus 2017. Dari hasil penyebaran
kuesioner, terkumpul sebanyak 332 responden yang berpartisipasi dalam survei ini. Dari 332
responden, hanya ada 273 responden yang dinyatakan valid. Sebanyak 59 responden dinyatakan tidak
valid. Invaliditas data responden terjadi karena responden tidak menjawab pertanyaan dalam kuesioner
secara lengkap atau sesuai dengan ketentuan.

D. HASIL DAN ANALISIS
Kerangka operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar diadopsi dari penelitian
Engaging News Project, University of Texas dengan Judul “News Commenters and News Comment
Readers’. Operasionalisasi tersebut dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang harus
dipenuhi dalam proses deliberasi. Penelitian ini diharapkan dapat menangkap secara utuh perilaku,
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motivasi, sekaligus kualitas deliberasi yang terjadi di kolom komentar berbagai situs berita online di
Indonesia. Berikut penjabaran dimensi yang digunakan dalam penelitian ini.

Ada empat poin utama yang menjadi garis besar dalam menganalisis data dalam penelitian ini. Pertama
adalah kebiasaan mengakses internet. Untuk melihat kebiasaan mengakses internet, ada empat hal yang
digali pada poin ini, yaitu 1) konektivitas dengan internet, 2) frekuensi akses internet, 3) media yang
digunakan untuk mengakses internet, dan 4) kegiatan yang dilakukan saat mengakses internet. Poin
pertama ini bertujuan untuk melihat pola akses responden dan posisi akses berita online dibandingkan
dengan aktivitas lain yang dilakukan di jagad internet.

Kedua, kebiasaan membaca berita online. Poin ini diteliti untuk melihat kebiasaan pengguna dalam
mengakses berita online. Dalam menjelaskan poin ini, terdapat empat hal penting yang diteliti, yaitu 1)
jumlah berita yang dibaca dalam sehari, 2) motivasi membaca berita online, 3) cara masuk ke laman
berita, dan 4) aktivitas yang dilakukan setelah membaca berita. Poin ini bertujuan untuk memetakan
aksesibilitas responden terhadap berita dan lebih lanjut terhadap kolom komentar berita.

Poin ketiga adalah komentar berita. Ini merupakan fokus penting dalam penelitian. Poin ini menjelaskan
kebiasaan penulis dan/ atau pembaca komentar terhadap berita online. Dalam menjelaskan hal
tersebut, terdapat enam hal yang dipaparkan, yaitu 1) topik berita yang biasa/ pernah/ mau
dikomentari, 2) topik berita yang biasa/ pernah/ mau dibaca komentarnya, 3) alasan menulis komentar,
4) alasan membaca kolom komentar, 5) alasan enggan menulis komentar, dan 6) alasan enggan
membaca komentar berita. Tujuannya adalah mengkategorikan kecenderungan perilaku responden
dalam menulis maupun membaca komentar. Dimensi ini merupakan penjabaran dari konsep deliberasi
yang telah dipaparkan dalam tinjauan konsep dan menjadi poin penting dalam penelitian ini.

Keempat, anonimitas dan moderasi. Anonimitas dalam poin ini dilihat sebagai tidak adanya nama/ tanpa
identitas dalam kolom komentar. Lalu moderasi dalam poin ini melihat dari segi keterlibatan institusi
media terkait dengan keberlangsungan kolom komentar pada berita. Ada tiga hal utama yang dibahas
untuk menjelaskan poin ini, yaitu 1) sikap terhadap anonimitas, 2) peran institusi media, dan 3) peran
jurnalis dalam kolom komentar. Tujuannya adalah untuk mengetahui pendapat responden tentang
bagaimana pengelolaan kolom komentar yang ideal. Berikut penjabaran hasil dan analisis dari penelitian
ini.
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1. Profil Responden
Seperti telah dijabarkan dalam bab sebelumnya, dari 332 responden yang berpartisipasi dalam survei ini,
273 responden yang dianggap valid dan diperhitungkan dalam analisis. Dari 273 responden tersebut,
terdapat rentang usia yang cukup beragam. Namun responden dalam penelitian ini didominasi dari usia
18- 30 tahun, yakni sebanyak 227 responden (83,15%). Sedangkan 32 responden (11,72%) berusia 3145 tahun, 10 responden (3,66%) berusia di bawah 18 tahun, 3 responden (1,1%) berusia 46- 54 tahun,
dan hanya satu responden yang berusia di atas 55 tahun. Ketimpangan kelompok usia responden dapat
dianggap wajar mengingat sebagian besar pengguna internet di Indonesia adalah kelompok usia muda
(18-30 tahun). Hanya saja, kecenderungan ini tetap menjadi catatan bahwa hasil penelitian ini tidak
dapat menggambarkan variasi kelompok usia secara proporsional.

Data usia responden pun berhubungan dengan pekerjaan responden. Sebanyak 145 responden (53%)
adalah siswa/ mahasiswa. Tentu saja pelajar biasanya berada pada rentang usia 18- 30 tahun. Kemudian
sebanyak 58 responden (21,25%) merupakan karyawan swasta, yang biasanya juga berusia 18- 30 tahun
dan 31- 45 tahun. Adapun 26% responden bekerja sebagai freelancer, karyawan negeri, pengusaha, ibu
rumah tangga, dan lainnya.

Dari segi jenis kelamin, responden didominasi oleh wanita dengan perolehan persentase sebesar 73,8%
(194 responden). Hanya terdapat 79 responden berjenis kelamin pria. Dari segi domisili tempat tinggal
sangat didominasi oleh responden yang berasal dari Pulau Jawa, yakni mencapai 252 responden
(92,3%). Ada pun dari pulau Jawa, responden paling banyak berasal dari provinsi Jawa Barat (29,7%), D.I
Yogyakarta (18%), dan DKI Jakarta (16,5%). Sedangkan responden dari luar pulau Jawa hanya mencapai
7.7% atau 21 orang saja.

Kemudian dari segi tingkat pendidikan, kebanyakan responden merupakan lulusan sarjana (S1) yang
mencapai 62,3% (170 responden). Lalu ada juga responden yang masih duduk di bangkus SMA/
sederajat, sebanyak 17,2%. Bahkan terdapat 19 responden yang merupakan lulusan S2.Hal ini
membuktikan bahwa responden dalam penelitian merupakan orang- orang yang dapat dikategorikan
terdidik.Ini juga bisa menandakan bahwa responden adalah masyarakat yang seharusnya melek media.

Dari segi keterlibatan berorganisasi, diketahui bahwa mayoritas responden mengaku tidak aktif
organisasi apapun dengan capaian persentase sebesar 49,8%. (136 responden). Namun di sisi lain,
sebanyak 121 responden (39%) lainnya aktif dalam organisasi sosial. Lalu sebanyak 11% (30 responden)
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aktif di organisasi keagamaan, dan 7,3% (20 responden) aktif dalam organisasi politik. Ini menunjukkan
adanya jumlah yang seimbang antara responden yang aktif dalam organisasi maupun tidak aktif.

Media Sosial yang Digunakan
Facebook
Twitter
Instagram
Whatsapp
LINE
Snapchat
Lainnya

83,15%
84%
86,08%
96,34%
78,39%
18,68%
15,02%

Bagan 1 Kepemilikan Akun Media Sosial

Dari hasil olah data, seluruh responden memiliki akun media sosial. Whatsapp menjadi media sosial
yang paling digunakan oleh responden, yakni sebanyak 263 pengguna (96,3%). Hal ini menandakan
bahwa Whatsapp menjadi media sosial berbasis social messaging (chat) yang paling digemari para
pengguna dibandingkan dengan media sosial lainnya yang sejenis. Hal ini dapat dilihat dari jumlah
pengguna LINE yang hanya mencapai 78%. Lalu di posisi kedua terdapat media sosial Instagram yang
digunakan sebanyak 235 responden (86%), dan sebanyak 229 responden (83,9%) menggunakan Twitter.
Di samping itu, sebanyak 15% responden juga menggunakan media sosial lainnya, seperti Path,
YouTube, Telegram, dan LinkedIn.

2. Kebiasaan Mengakses Internet
Dalam menjelaskan kebiasaan akses internet, terdapat empat hal yang dipaparkan yaitu 1) konektivitas
dengan internet, 2) frekuensi akses internet, 3) media yang digunakan untuk mengakses internet, dan 4)
kegiatan yang dilakukan saat mengakses internet. Dari segi konektivitas internet, 96% (262 responden)
selalu terkoneksi dengan internet. Hanya 11 responden saja yang mengaku tidak selalu terkoneksi
dengan internet.

Frekuensi akses internet pun cukup beragam. Mayoritas pengguna, sebanyak 77 responden (28,2%),
mengakses internet selama 4-6 jam dalam sehari. Namun 74 responden lainnya mengakses internet
selama 7- 9 jam dalam sehari. Bahkan 60 responden (22%) menghabiskan waktu lebih dari 12 jam untuk
mengakses internet. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi akses internet di masyarakat cukup tinggi
dan menegaskan pernyataan sebelumnya, bahwa masyarakat selalu terkoneksi dengan internet.
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Dari media yang digunakan untuk akses internet, mayoritas responden sebesar 96,7% (264 responden)
menggunakan smartphone. Ini menandakan bahwa masyarakat mengakses internet tanpa terbatas
ruang dan waktu, karena smartphone adalah media yang mobile atau mudah digunakan di mana pun
dan kapan saja. Hal tersebut juga memicu tingginya tingkat konektivitas dan frekuensi akses internet.
Selain itu, sebanyak 42% responden lainnya juga masih menggunakan perangkat lainnya, seperti laptop,
komputer, dan tablet.

Tabel 1 Kegiatan Saat Mengakses Internet
Rank
1
2
3
4
5
6
7

Kegiatan Saat Mengakses Internet
Mengobrol (contoh: chatting)
Aktif di sosial media (contoh: posting, melihat postingan/ update)
Membaca berita
Mengirim pesan (contoh: email)
Membagi informasi atau berita
Menggunggah tulisan (contoh: blogging)
Terlibat dalam gerakan sosial online (contoh: tanda tangan petisi)
Total

Skor
5,70
5,32
5,17
3,83
3,82
2,29
1,87
273

Ada berbagai macam hal yang bisa dilakukan saat mengakses internet. Untuk mengetahui prioritas
kegiatan pengguna saat mengakses internet, responden diminta untuk memberikan peringkat terhadap
kegiatan saat mengakses internet. Peringkat diurutkan dari yang paling sering dilakukan saat mengakses
internet sampai yang paling jarang dilakukan. Peringkat/Ranking dilihat dari skor rata-rata yang
diperoleh masing-masing aktivitas, dimana skor tertinggi adalah 7 dan skor terendah adalah 1. Semakin
tinggi rerata skor yang diperoleh maka menunjukkan bahwa kegiatan tersebut semakin sering dilakukan
oleh para responden. Begitu juga sebaliknya, rerata skor yang rendah menunjukkan bahwa aktivitas
tersebut jarang menempati urutan pertama sebagai kegiatan yang paling sering dilakukan saat
berselancar di dunia maya.

Dari hasil olah data, kegiatan mengobrol/ berbincang seperti chatting merupakan kegiatan yang paling
sering dilakukan oleh para pengguna dengan nilai ranking rata- rata 5,7 (lihat tabel). Hal ini selaras
dengan data mengenai kepemilikan media sosial, dimana chat application, WhatsApp, merupakan akun
yang paling banyak dimiliki oleh para responden. Di posisi kedua terdapat kegiatan mengakses media
sosial seperti posting konten, melihat posting atau update.

Sedangkan membaca berita berada di posisi ketiga sebagai kegiatan yang dilakukan oleh responden
dengan perolehan rata- rata ranking 5,17 (lihat tabel). Kemudian membagi informasi atau berita
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menduduki posisi kelima dengan nilai 3,82. Data tersebut mengungkap bahwa membaca berita dan
membagi informasi atau berita bukanlah kegiatan yang paling sering dilakukan oleh para pengguna.
Namun hal ini juga menunjukkan bahwa membaca berita menjadi salah satu kegiatan yang cukup
penting ketika mengakses internet, setelah chatting dan aktif di media sosial. Masyarakat sudah
memiliki kesadaran dan keinginan untuk membaca berita, sebagai upaya mengikuti perkembangan atau
pun menjadi kebiasaan dan memenuhi kebutuhan. Selain itu, keinginan masyarakat untuk membagi
informasi atau berita juga sudah mulai tumbuh. Walaupun kegiatan tersebut berada di posisi kelima,
namun ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya membaca berita saja. Mereka juga memiliki
keinginan membagikan informasi kepada orang lain.

3. Kebiasaan Mengakses Berita Online
Ada empat hal yang dipaparkan terkait dengen kebiasaan mengakses berita online, yaitu 1) jumlah
berita yang dibaca dalam sehari, 2) motivasi membaca berita online, 3) cara masuk ke laman berita, dan
4) aktivitas yang dilakukan setelah membaca berita. Poin ini sebagai pengembangan terhadap kegiatan
yang biasa dilakukan saat mengakses internet.

Berdasarkan jumlah berita, sebagian besar responden dengan capaian persentase sebesar 39,6% (108
responden) membaca sebanyak 4- 6 artikel dalam sehari. Di posisi kedua, sebanyak 64 responden
(23,4%) membaca berita sebanyak 7- 9 artikel dalam sehari. Bahkan sebanyak 14,3% responden
membaca lebih dari 12 berita dalam sehari. Hasil data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah
menjadi pembaca berita aktif. Hal ini juga berhubungan dengan hasil penelitian di poin pertama, bahwa
kegiatan membaca berita online telah menjadi kegiatan yang cukup penting sehingga bisa menduduki
posisi di tiga besar dalam aktivitas saat mengakses internet.
Tabel 2 Motivasi Membaca Berita
Rank

Motivasi

Jumlah

Persentase (%)

1
2
3
4
5

Mengikutiperkembangan
Hiburan
Mengisiwaktuluang
Kebiasaan
Lainnya (contoh: urusan
pekerjaan, penasaran)

205
123
139
93
11

75%
45%
51%
31%
4,02%

Dari segi motivasi, dapat diketahui bahwa mengikuti perkembangan menjadi dorongan terbesar dalam
membaca berita. Motivasi mengikuti perkembangan berada di peringkat pertama dan dipilih sebanyak
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205 responden (75%). Lalu di peringkat kedua, hiburan menjadi motivasi untuk membaca berita dengan
capaian persentase sebesar 45% (123 responden). Hal ini menandakan bahwa masyarakat tidak apatis,
mereka memiliki keinginan untuk terus up to date terhadap peristiwa yang terjadi. Maka dapat
dikatakan juga bahwa membaca berita telah menjadi keperluan atau kebutuhan masyarakat untuk
dapat terus mengikuti perkembangan yang ada.
Tabel 3 Cara Masuk ke Laman Berita
Rank
1
2
3

Cara Masuk ke Laman Berita
Dari media social
Langsung ke portal berita tertentu
Dengan memasukkan kata kunci di search engine

Skor
2,63
1,77
1,61

Kemudian berdasarkan hasil analisis data tentang cara masuk ke laman berita, sosial media berada di
peringkat pertama dengan nilai rating rata- rata 2,63 (lihat tabel). Tentu nilai rata- rata tersebut cukup
tinggi dibandingkan cara lainnya, seperti langsung ke portal berita tertentu yang menduduki posisi
kedua dengan nilai rating rata- rata 1,7 (lihat tabel). Cara masuk ke laman berita melalui media sosial
tentu sangat memungkinkan. Tautan (link) artikel berita dapat diselipkan dalam sebuah post dan
dibagikan dalam media sosial. Hal ini juga menandakan bahwa media sosial memudahkan masyarakat
sebagai pengguna untuk dapat terhubung dengan berita online. Selain itu, hasil temuan ini juga
menunjukkan bahwa pengguna sebagai pembaca berita spontan yang tidak terlalu berfokus pada isu
berita itu sendiri.

Ada berbagai macam aktivitas yang bisa dilakukan setelah membaca berita secara online. Responden
diberikan 8 pilihan aktivitas dan diminta untuk memberikan peringkat, dari yang paling sering dilakukan
sampai yang paling jarang dilakukan setelah membaca berita (Skala 1-5). Pada peringkat pertama,
membaca kolom komentar menjadi aktivitas yang paling sering dilakukan setelah membaca berita
dengan nilai rating rata- rata sebesar 3,71 (lihat tabel). Kemudian mengikuti perkembangan berita
dengan cara memperhatikan media sosial menduduki posisi kedua dengan nilai rating rata- rata sebesar
3,64 (lihat tabel). Namun walaupun membaca komentar berita berada di posisi pertama, aktivitas
menulis komentar terhadap berita justru berada di peringkat 7 dengan nilai rating rata- rata hanya 2,08.
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Tabel 4 Aktivitas Setelah Membaca Berita
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8

Aktivitas Setelah Membaca Berita
Skor
Membaca komentar
3,71
Memperhatikan timeline media sosial untuk mengikuti
perkembangan berita tersebut
3,64
Meng-klik link berita terkait
3,51
Memberikan like pada berita
2,68
Mengikuti (follow) sebuah artikel berita
2,68
Share berita ke akun media sosial
2,49
Menulis komentar terhadap berita
2,08
Memberikan emoticon yang (biasanya) ada di bawah
berita
2,03
Total
273

Dari hasil analisis tersebut, maka dapat diketahui bahwa masyarakat tidak hanya sekadar membaca dan
memperhatikan berita. Masyarakat memiliki rasa ingin tahu terhadap tanggapan dari para pembaca
berita lainnya. Mereka turut membaca dan menyimak tanggapan yang tertulis dalam kolom komentar.
Akan tetapi, keinginan untuk menulis komentar terhadap berita masih rendah. Masyarakat nampaknya
belum tertarik untuk mengeluarkan tanggapan terkait dengan berita yang sudah dibaca.

4. Komentar Berita
Komentar berita sebagai poin ketiga dalam hasil penelitian akan berfokus pada segi topik berita dan segi
alasan para pembaca dan/ atau penulis komentar. Berdasarkan dua fokus tersebut, terdapat enam hal
yang bisa dibahas, yaitu 1) topik berita yang biasa/pernah/mau dikomentari, 2) topik berita yang
biasa/pernah/mau dibaca komentarnya, 3) alasan menulis komentar, 4) alasan membaca kolom
komentar, 5) alasan enggan menulis komentar, dan 6) alasan enggan membaca komentar berita. Berikut
hasil analisis lebih lanjut.
Tabel 5 Topik Berita yang Biasa/ Pernah/ Mau Dikomentari
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8

Topik Berita
Hiburan
Seni dan Musik
Berita Internasional
IPTEK
Kesehatan
Politik Pemerintahan
Agama
Bisnis Keuangan

Ya/Mau
72,16%
61,54%
50,55%
50,92%
46,15%
43,59%
30,40%
23,44%
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Tidak/Enggan
27,84%
38,46%
49,45%
49,08%
53,85%
56,41%
69,60%
76,56%

Skor
1,72
1,62
1,51
1,51
1,46
1,44
1,3
1,23

Dari delapan topik berita yang ada pada tabel di atas, topik hiburan menjadi topik yang biasa/ pernah
dikomentari oleh responden. Topik hiburan ada di posisi pertama dengan jumlah responden sebanyak
72,16% dan total nilai rata- rata 1,72. Topik seni dan musik berada di posisi kedua sebagai topik berita
yang biasa/ pernah dikomentari dengan jumlah responden mencapai 61,5% dan jumlah nilai ratarata1,62. Sedangkan bila diperhatikan, topik politik pemerintahan menduduki peringkat ke enam
dengan nilai nilai rata- rata 1,44.

Data tersebut menunjukkan bahwa topik berita yang bersifat ringan dan menghibur menjadi pilihan
utama bagi masyarakat untuk dikomentari. Hal ini karena topik hiburan serta topik seni dan musik
merupakan topik berita yang cukup ringan dan bisa menjadi sarana hiburan bagi para pembaca. Namun
nampaknya masyarakat enggan atau kurang tertarik untuk menuliskan komentar terkait topik berita
politik dan pemerintahan yang bersifat serius dan cenderung mengandung isu- isu penting, Bisa
dikatakan bahwa masyarakat cenderung memilih topik berita yang ringan untuk dikomentari
dibandingkan dengan topik berita yang bersifat serius atau berbobot.

Tabel 6 Topik Berita yang Biasa/ Pernah/ Mau Dibaca Komentarnya
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8

Topik Berita
Hiburan
Politik Pemerintahan
Seni dan Musik
Agama
Berita Internasional
Kesehatan
IPTEK
Bisnis Keuangan

Ya
86,45%
76,19%
73,26%
71,43%
71,06%
68,50%
67,77%
42,49%

Tidak
13,55%
23,81%
26,74%
28,57%
28,94%
31,50%
32,23%
57,51%

Skor
1,86
1,76
1,73
1,71
1,71
1,68
1,68
1,42

Kemudian dari delapan topik yang ada, berita hiburan juga menjadi topik yang biasa atau gemar dibaca
komentarnya oleh masyarakat. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa topik hiburan berada di posisi
pertama dengan perolehan nilai rata- ratasebesar 1,86 (lihat tabel) dan dipilih sebanyak 86,45%
responden. Hal ini menandakan bahwa topik hiburan menjadi pilihan utama masyarakat untuk
dikomentari sekaligus juga dibaca komentarnya.

Meskipun demikian, topik politik pemerintahan menduduki posisi kedua sebagai berita yang biasa atau
gemar dibaca komentarnya oleh masyarakat dengan perolehan nilai rata- rata sebesar 1,76 (lihat tabel).
Data tersebut menjadi menarik, karena pada temuan sebelumnya terlihat bahwa masyarakat enggan
untuk mengomentari berita dengan topik politik dan pemerintahan. Hal ini menunjukkan walaupun
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masyarakat kurang tertarik untuk mengomentari berita politik dan pemerintahan, bukan berarti mereka
tidak peduli dengan isu- isu yang dibahas dalam topik berita tersebut. Data menunjukkan, mereka
menyimak dan memiliki rasa ingin tahu terhadap respon para pembaca lainnya tentang berita politik
dan pemerintahan.

Tabel 7 Alasan Menulis Komentar
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Alasan Menulis Komentar
Mengekspresikan emosi dan opini
Mengoreksi informasi yang salah
Memberi informasi tambahan
Berbagi pengalaman
Mengajukan pertanyaan
Terlibat dalam diskusi
Memberikan humor dalam diskusi
Mengetahui reaksi orang lain
Mempengaruhi orang lain

Jumlah
183
125
119
98
89
81
73
39
12

Persentase
67,03%
45,79%
43,59%
35,90%
32,60%
29,67%
26,74%
14,29%
4,40%

Ada berbagai alasan bagi para pembaca untuk menuliskan komentar terkait dengan berita yang telah
dibaca. Dari 9 alasan yang ditawarkan, responden diminta untuk memilih 3 alasan utama untuk menulis
komentar. Berdasarkan hasil data, tiga alasan yang paling mendominasi pembaca untuk menulis
komentar sesuai dengan peringkatnya adalah 1) mengekspresikan emosi dan opini (67,03%), 2)
mengoreksi informasi yang salah (45,79%), dan 3) memberi informasi tambahan (43,59%).

Dapat dilihat juga dari hasil data bahwa alasan untuk terlibat dalam diskusi di kolom komentar berada di
peringkat ke enam (29,67%). Bila dianalisis dari segi deliberasi, maka keinginan masyarakat untuk
membuka dan terlibat dalam diskusi terkait berita yang sudah dibaca masih relatif rendah. Bisa
dikatakan bahwa masyarakat lebih memilih untuk memberikan respon terhadap berita secara satu arah,
yakni seperti mengekspresikan emosi dan opini serta mengoreksi informasi yang salah.
Tabel 8 Alasan Membaca Kolom Komentar
Rank
1
2
3
4
5

Alasan Membaca Kolom Komentar
Mempelajari opini orang lain
Mendapatkan hiburan
Mendapatkan informasi tambahan
Mengetahui dinamika masyarakat
Mengetahui posisi opini Anda
dibandingkan dengan opini orang lain
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Jumlah
205
182
182
132

Persentase
75,09%
66,67%
66,67%
48,35%

118

43,22%

Selain itu, terdapat juga berbagai alasan bagi para pembaca berita untuk turut membaca kolom
komentar. Dari lima alasan yang ada, tiga alasan utama yang dipilih responden berdasarkan
peringkatnya adalah 1) mempelajari opini oran lain (75,09%), 2) mendapatkan hiburan (66,67%), dan
mendapatkan informasi tambahan (66,67%). Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa
masyarakat tidak hanya mengekspresikan opini melalui komentar, namun mereka juga memiliki
keinginan untuk mempelajari opini orang lain terhadap berita yang telah dibaca. Hasil analisis turut
menunjukkan bahwa di samping konten berita itu sendiri, nampaknya kolom komentar pada berita pun
juga bisa menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.

Tabel 9 Alasan Enggan Menulis Komentar
Rank
1
2
3
4
5
6

Alasan Enggan Menulis Komentar
Tidak tertarik
Komentar cenderung memuat perdebatan dan
kontra
Mencegah konflik
Para pemberi komentar tidak sopan/ menghina
Takut menulis sesuatu yang bodoh
Kolom komentar yang tersedia tidak sesuai
dengan yang diinginkan

Jumlah
193

Persentase
70,70%

188
157
133
125

68,86%
57,51%
48,72%
45,79%

23

8,42%

Namun tidak semua pengguna atau pembaca berita selalu memiliki keinginan untuk membaca kolom
berita. Dari enam alasan yang ada, terdapat tiga hal yang paling banyak dipilih responden sebagai alasan
enggan menulis komentar, yaitu 1) tidak tertarik (70%), 2) komentar cenderung memuat perdebatan
dan kontra (68,86%), dan 3) mencegah konflik (57,5%). Sedangkan adanya pemberi komentar yang tidak
sopan atau menghina hanya berada di peringkat keempat dengan persentase 48,72% saja.
Tabel 10 Alasan Enggan Membaca Kolom Komentar
Rank
1
2
3
4
5

Alasan Enggan Membaca Komentar
Komentar bersifat menghina/ tidak sopan
Komentar cenderung keluar dari topik
Komentar memuat perdebatan
Komentar cenderung politis
Komentar tidak memuat informasi yang cukup

Jumlah
219
186
178
131
105

Persentase
80,22%
68,13%
65,20%
47,99%
38,46%

Di samping itu, terdapat juga berbagai alasan bagi masyarakat yang enggan membaca kolom komentar.
Dari beragam alasan yang ada, komentar yang bersifat menghina atau tidak sopan berada di peringkat
pertama sebagai alasan utama masyarakat untuk tidak membaca kolom komentar. Alasan komentar
bersifat menghina dipilih sebanyak 219 responden (80,2%). Hal ini tentu berbeda dengan hasil temuan
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sebelumnya yang menyatakan bahwa komentar yang bersifat menghina bukanlah alasan utama
pembaca enggan menulis komentar. Data ini menandakan bahwa meskipun masyarakat tidak terlalu
memperhatikan adalah pemberi komentar yang tidak sopan/ menghina saat menulis komentar, namun
masyarakat tetap merasa terganggu dengan adanya komentar yang tidak sopan.
5. Anonimitas dan Moderasi
Pada poin terakhir ini, akan dibahas tentang anonimitas (tanpa identitas) dalam kolom komentar berita
dan moderasi yang dilihat dari segi keterlibatan media dalam kolom komentar. Ada tiga hal yang
dipaparkan lebih lanjut di poin keempat ini, yaitu 1) anonimitas, 2) peran institusi media, dan 3) peran
jurnalis kolom komentar.Di poin keempat, para responden diberikan 9 pernyataan terkait dengan
anonimitas dan moderasi dalam kolom komentar. Dari 9 pernyataan tersebut, responden memberikan
jawaban dari gradasi nilai sangat setuju sampai sangat tidak setuju terhadap setiap pernyataan (skala 15).
Tabel 11 Anonimitas dalam Kolom Komentar
Pernyataan
Membiarkan anonimitas (tanpa identitas) penulis komentar dapat
memberikan keleluasaan untuk mengekspresikan pendapat yang
sebelumnya takut untuk diutarakan
Membiarkan anonimitas penulis komentar dapat meningkatkan sikap
tidak menghargai
Anonimitas mendorong diskusi lebih hidup

Skor
3,41

3,35
2,98

Segi anonimitas dalam penelitian ini dikembangkan dalam tiga pernyataan. Sebagian besar responden
menjawab setuju terhadap tiga pernyataan yang ada yang diperlihatkan dalam rerata skor lebih dari tiga
untuk dua pernyataan awal dan mendekati tiga (2,98) untuk pernyataan ketiga. Hal tersebut
menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat telah mengetahui sisi positif dan negatif yang bisa terjadi
dengan adanya anonimitas dalam kolom komentar. Masyarakat menyadari bahwa adanya anonimitas,
seseorang bisa dengan bebas mengekspresikan opini dan membuka diskusi yang lebih hidup. Akan
tetapi di sisi lain, hal negatif yang terjadi dengan adanya anonimitas adalah adanya sikap saling tidak
menghargai antara pemberi komentar.

Kemudian dari segi posisi institusi media dalam adanya moderasi, terdapat tiga pernyataan yang
diajukan kepada responden. Berdasarkan hasil analisis data, sebagian besar responden (33,3%) mengaku
setuju bahwa institusi media seharusnya menghilangkan komentar yang cenderung menyinggung atau
menyimpang. Sebanyak 32,2% responden pun juga setuju bahwa institusi media memiliki tanggung
jawab terhadap komentar yang ada di situs atau portal berita mereka. Namun mayoritas responden
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(38,1%) menjawab tidak setuju bila kolom komentar adalah ruang kebebasan berpendapat yang tidak
perlu diatur.
Tabel 12 Posisi Institusi Media
Pernyataan
Institusi media seharusnya menghilangkan komentar yang cenderung
menyinggung/menyerang
Institusi media bertanggungjawab terhadap komentar yang ada di situs
mereka
Kolom komentar adalah ruang kebebasan berpendapat sehingga tidak
perlu diatur/ institusi media tidak perlu terlibat

Skor
3,73
3,41
2,79

Dari data tersebut, dapat dipahami bahwa posisi institusi media dalam proses moderasi cukup penting.
Masyarakat membutuhkan adanya keterlibatan institusi media dalam proses moderasi di kolom
komentar berita. Bahkan mereka menyetujui bahwa kolom komentar merupakan bagian dari tanggung
jawab institusi media dan perlu adanya langkah dari institusi media untuk menghapus komentar yang
dianggap kurang layak. Selain itu, nyatanya masyarakat turut merasa bahwa institusi media perlu
terlibat dalam mengatur ruang kebebasan berpendapat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adanya
kebebasan berpendapat namun tetap bertanggung jawab dengan adanya aturan tertentu.
Tabel 13 Posisi Jurnalis
Pernyataan

Skor

Jurnalis perlu mengklarifikasi pertanyaan mengenai fakta yang
muncul di kolom komentar

3,81

Jurnalis perlu terlibat aktif di kolom komentar

3,55

Jurnalis perlu mengarahkan percakapan di kolom komentar

3,1

Hal terakhir yang dibahas dalam poin moderasi adalah posisi jurnalis. Dalam posisi jurnalis, terdapat tiga
pernyataan yang diajukan kepada responden. Hasil data menunjukkan bahwa sebagian besar responden
menyatakan setuju terhadap tiga pernyataan tersebut. Hal tersebut terlihat dari rerata perolehan skor
(> 3). Berdasarkan paparan tersebut, dapat dinilai bahwa posisi jurnalis juga sama pentingnya dengan
institusi media dalam proses moderasi. Masyarakat turut memerlukan adanya keterlibatan jurnalis yang
dapat membimbing keberlangsungan kolom komentar berita. Masyarakat membutuhkan keterlibatan
aktif para jurnalis di kolom komentar untuk mengklarifikasi pertanyaan yang muncul dan memberikan
arahan percakapan.Hal ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan yang cukup tinggi
terhadap jurnalis sebagai figur yang lebih memahami konteks kolom komentar dan bisa memandu
keberlangsungan kolom komentar.
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E. PENUTUP
Kolom komentar mendapat perhatian serius dari Institusi media maupun para pemerhati Jurnalisme.
Ruang ini menunjukkan relasi berita dengan khalayaknya. Dalam berbagai jurnal, kolom komentar
dihubungkan dengan proses deliberasi. Dalam demokrasi deliberatif, poin penting yang menjamin
berjalannya demokrasi adalah ketersediaan ruang publik (public sphere) yang memungkinkan terjadinya
dialog atau debat publik (deliberasi) antar warga negara. Kelahiran media online meningkatkan peluang
keterlibatan publik dalam menghidupkan diskursus yang diangkat melalui berita.

Di Indonesia sendiri, kolom komentar juga mulai menjadi perhatian serius bagi berbagai situs berita
online.Hal ini terlihat dari banyak portal berita yang menyediakan fitur atau rubrikasi khusus untuk
berita yang paling banyak dikomentari. Sayangnya, dari berbagai penelitian (teks), kebanyakan
komentar yang beredar di portal berita maupun yang tersebar di media sosial cenderung saling
mencela, mengejek, menghina dan merendahkan pihak lain. Kecenderungan ini menunjukkan kualitas
deliberasi yang buruk dimana seharusnya ‘respect’ menjadi hal yang sangat diutamakan.

Keprihatinan tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana sebenarnya
bentuk keterlibatan pembaca atas berita yang dibacanya, terutama melalui kolom komentar. Berbeda
dengan penelitian yang banyak dilakukan sebelumnya, lokus penelitian ini adalah pada user (pembaca
berita).Hasil penelitian menunjukkan bahwa membaca berita merupakan aktivitas ketiga yang sering
dilakukan setelah mengobrol (chatting) dan berselancar di media sosial. Meskipun belum menjadi
aktivitas utama saat berinternet, hal ini menunjukkan minat yang tinggi terhadap berita. Menariknya,
membaca komentar merupakan aktivitas utama yang paling sering dilakukan setelah membaca berita,
disamping membagi (share) atau meng-klik link berita terkait. Hanya saja, aktivitas menulis komentar
terhadap berita masih cenderung jarang dilakukan oleh sebagian besar responden.

Mengenai preferensi responden dalam merespon berita, topik hiburan menjadi favorit untuk
dikomentari. Hal ini selaras dengan motivasi membaca komentar yang didominasi oleh motif hiburan,
disamping mempelajari opini orang lain dan mendapat informasi tambahan. Sedangkan topik serius
seperti politik dan pemerintahan menjadi topik yang enggan dikomentari oleh lebih dari separuh
responden. Menariknya, topik ini merupakan topik favorit untuk dibaca komentarnya setelah topik
hiburan.
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Mengenai motif menulis komentar, keinginan terlibat dalam diskusi hanya diamini oleh sebagian kecil
responden. Sebagian besar responden ingin mengekspresikan emosi dan opininya. Kecenderungan ini
menunjukkan deliberasi yang rendah karena komunikasi dilakukan satu arah. Namun, jika dicermati
lebih lanjut peluang terjadinya deliberasi masih sangat besar. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya
keinginan untuk memberi informasi tambahan maupun mengoreksi informasi yang salah. Disamping itu,
peluang deliberasi juga ditunjukan dengan keinginan untuk mengetahui posisi opini mereka dengan
opini orang lain pada saat membaca komentar. Keengganan terhadap komentar yang tidak sopan
ataupun menghina juga menunjukkan bahwa masih ada iktikad baik dari para warganet untuk
membangun diskusi yang deliberatif. Di samping itu, peran institusi media maupun Jurnalis dalam
mengelola komentar sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas diskusi.

Penelitian ini berusaha untuk menemukan tren keterlibatan pembaca berita online dalam kolom
komentar. Dengan pendekatan kuantitatif diharapkan ada keluasan data yang diperoleh. Hanya saja,
keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh peneliti membuat penelitian ini memiliki limitasi yang perlu
diingat dalam membaca hasilnya. Responden yang mengikuti survei ini masih bias kelompok usia muda
dengan profesi sebagai mahasiswa. Hal ini tentu belum dapat menggambarkan keseluruhan populasi,
meskipun memang sebagian besar warganet adalah kaum muda.

Kedua, keragaman latar belakang responden belum dilihat lebih jauh dalam penelitian ini, terutama
terkait afiliasi organisasi, terkhusus organisasi politik. Hal ini menarik untuk dilihat mengingat banyaknya
isu penyebaran konten-konten berbau SARA dan menjurus pada kepentingan politik. Menarik untuk
melihat apakah ada perbedaan pola perilaku antara individu yang berafiliasi dengan organisasiorganisasi tersebut dengan individu yang cenderung independen atau netral.

Oleh karena keterbatasan tersebut, perlu penelitian lebih lanjut untuk dapat lebih memahami
bagaimana keterlibatan pembaca berita online dalam diskusi publik. Sebagai upaya untuk menumukan
peluang-peluang deliberasi yang dapat mendorong peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia,
terutama dengan optimalisasi peran media online.
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