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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di tengah perkembangan teknologi saat ini eksistensi media cetak 

hampir punah karena kehadiran media online. Media online semakin memikat 

hati masyarakat, banyak masyarakat yang beralih dari media cetak ke media 

online untuk mendapatkan informasi, perkembangan media online sudah 

seperti sebuah kota, internet berkembang menjadi lebih kompleks  dan komplit. 

hanya dengan mengetik key word dalam kolom search engine, kita dapat 

menemukan semua informasi yang dibutuhkan, hanya dalam hitungan menit 

kita dapat mengetahui informasi apa saja yang sedang terjadi baik di Indonesia 

maupun dunia, semenjak adanya internet masyarakat tidak lagi harus menungu 

waktu sehari, seminggu, bahkan sebulan untuk mendapatkan informasi, selain 

update media online juga mudah diakses, hanya dengan satu genggaman 

masyarakat dapat mengetahui semua informasi.
1
 Di tengah maraknya media 

online surat kabar tetap menunjukkan eksistensinya dengan lebih 

meningkatkan kualitas isi berita nya dengan faktual, akurat. 

Eksistensi surat kabar saat ini memang masih ada. Beberapa surat 

kabar yang utama di Riau saja ada Tribun Pekanbaru, Riau Pos, Pekanbaru 

Pos, dan lain sebagainya. 

Namun demikian surat kabar saat ini tidak lagi menjadi prioritas 

utama bagi masyarakat dalam mencari berita atau mencari informasi apapun. 

Terkait segala aspek. Di pekanbaru salah satu media cetak yang masih eksis 

yaitu Tribun Pekanbaru. Tribun Pekanbaru sudah ada sejak 18 april 2007. 

Menurut pengamatan penulis dengan wawancara dengan pemimpin 

redaksi tentu saja dalam hal ini Tribun Pekanbaru berusaha untuk 

meningkatkan kualitas isi berita agar tetap dibaca oleh masyarakat.  

                                                             
1
NE Jiwanggi, “http://e-journal.uajy.ac.id/1422/2/1KOM03453.pdf” (diakses pada 

tanggal 5 Desember 2012 Pukul 10.00 WIB) 

http://e-journal.uajy.ac.id/1422/2/1KOM03453.pdf


2 
 

Penjualan koran Tribun Pekanbaru sangat bagus namun beberapa 

tahun terakhir akibat maraknya media online maka penjualan tidak lagi 

memenuhi standar humlah penjualan sebagaimana yang ditargetkan dari awal 

oleh Tribun Pekanbaru. 

Pada Harian Tribun Pekanbaru, wartawan mempunyai peran penting 

pada kinerjanya dalam meningkatkan mutu dan kualitas berita agar banyak 

diminati oleh pembaca, baik itu dari segi penulisan, tampilan gambar pada 

berita, kata-kata dalam judul berita, pengeditan, dan lain sebagainya. Dengan 

bagusnya kinerja wartawan juga memberikan suatu keuntungan dan kemajuan 

yang besar pada Tribun Pekanbaru terutama dalam meningkatkan kualitas pada 

isi berita. Hal ini berkaitan dengan fungsi seorang wartawan pada sebuah 

media atau pers, yang digariskan dalam pasal 3 bab II Undang-undang No 40 

tahun 1999 tentang pers yang menyebutkan bahwa fungsi wartawan atau pers 

meliputi 4 hal, yaitu sebagai suatu media informasi, pendidikan, hiburan, dan 

kontrol sosial.2 

Untuk memenuhi kebutuhan khalayak pembaca akan berita yang 

beragam, menarik, aktual serta faktual maka wartawan diminta untuk bekerja 

profesional mulai dari proses peliputan berita, penulisan berita, hingga berita 

terbit di media. Belum lagi karena banyaknya tantangan, rintangan dan 

hambatan yang dihadapi wartawan dalam melaksanakan pekerjaan 

jurnalistiknya. Seperti yang ditemukan di beberapa media cetak di Kota 

Pekanbaru dan termasuk Tribun Pekanbaru dimana persaingan dalam mencari 

berita dengan wartawan media online. Karna wartawan media online 

menyampaikan berita pada saat kejadian berlangsung, sedangkan wartawan 

media cetak pada saat kejadian hanya bisa menuliskan berita dan berita yang 

ditulis akan terbit keesokan harinya. Dan masyarakat sudah lebih dulu 

membaca berita yang diterbitkan di media online. Tetapi berita yang di surat 

kabar lebih lengkap fakta dan datanya dari pada di media online. 

                                                             
2
Totok Djuroto, Manajemen Penerbitan Pers, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000) , 

154 



3 
 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dan menjadikan sebuah karya 

ilmiah skripsi dengan judul “Strategi Redaksi Surat Kabar Tribun Pekanbaru 

Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Berita”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan dan 

memahami judul penelitian diatas, maka penulis perlu memberikan penegasan 

istilah yang terdapat dalam judul tersebut. 

1. Strategi  

Strategi adalah siasat yang digunakan untuk mendapatkan suatu maksud3. 

Dalam kamus Ilmiah Populer, strategi adalah muslihat untuk mencapai 

sesuatu.4 Jadi yang dimaksud strategi disini adalah siasat, taktik atau cara 

yang digunakan oleh wartawan di surat kabar dalam meningkatkan 

kualitas isi berita. 

2. Surat Kabar 

Surat kabar merupakan salah satu ragam dari ruang lingkup jurnalisme 

cetak. Surat kabar adalah lembaran tercetak yang terjadi di masyarakat 

dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan 

aktual mengenai apa saja dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui 

pembaca. 

3. Tribun Pekanbaru 

Adalah suatu surat kabar atau media cetak terbesar yang berkembang 

diwilayah Sumatra yang menerbitkan berita harian di kota Pekanbaru.  

4. Kualitas  

Kualitas atau juga sering disebut mutu adalah tingkat baik buruknya atau 

taraf derajat sesuatu. 
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5. Berita  

Ada beberapa pengertian berita, antaranya: 

a. Berita adalah informasi yang hangat, akan tetapi berita dapat pula 

didbuat berdasarkan gelagat tentang apa yang mungkin terjadi di masa 

depan.5 

b. Menurut batasan atau defenisi, berita dalam arti teknis jurnalistik 

adalah laporan tentang fakta atau ide yang termassa, yang dipilih oleh 

staff redaksi suatu harian untuk disiarkan, yang dapat menarik 

perhatian pembaca entah karena pentingnya atau akibatnya, entah pula 

karena mencakup segi-segi human interest seperti humor, emosi dan 

ketegangan.6 

c. Berita adalah laporan tentang suatu kejadian yang baru atau 

keterangan yang terbaru tentang suatu peristiwa, suatu fakta yang 

menarik perhatian atau gagasan yang perlu disamp aikan kepada 

khalayak melalui media massa umum.7 

 

C. Ruang Lingkup kajian 

    Dalam penelitian ini peneliti meneliti strategi redaksi surat kabar yang 

dilakukan Tribun Pekanbaru. Selain itu ruang lingkup penelitian ini juga 

berupa sejauh mana penerapan strategi redaksi surat kabar Tribun Pekanbaru 

dalam upaya meningktkan kualitas berita. Untuk meneliti hal ini, indikator 

strategi meningkatkan kualitas berita adalah news is accurate, news is 

balanced, news is objective, news is concis and clear, news is recent. 

Kemudian kolaborasi indicator tersebut akan terlihat bagaimana strategi 

redaksi surat kabar Tribun Pekanbaru dalam upaya meningkatkan kualitas isi 

berita. Serta memberikan arahan dan pengembangan strategi yang dapat 

diaplikasikan untuk kedepannya. 
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D. Rumusan Masalah 

  Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba 

untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian di Surat Kabar Harian 

Tribun Pekanbaru adalah bagaimana strategi redaksi surat kabar harian Tribun 

Pekanbaru untuk meningkatkan kualitas berita? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dapat dikemukakan adalah untuk 

mengetahui strategi yang digunakan oleh redaksi surat kabar harian Tribun 

Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas berita. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai masukan dalam penggunaan strategi meningkatkan kualitas berita. 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian pada 

ilmukomunikasi dan pada surat kabar harian Tribun Pekanbaru dalam 

kegiatan untukmeningkatkan dan mempertahankan pembacanya. 

2. Bagi penulis dapat kiranya memberikan pengalaman dalam 

menerapkanilmu pengetahuan yang diterima selama mengikuti 

perkuliahan maupunstudi mandiri 

3. Sebagai bahan referensi atau kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

G. Sistematika Penulisan 

 Sebelum diuraikan lebih jauh tentang penulisan skripsi ini, maka untuk 

mempermudah pengertian dan pemahaman dari penulis, maka penulis 

membaginya kedalam enam bab dimana diantara satu bab dengan bab yang 

lainnya saling berkaitan yakni sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian,  tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 
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Menjelaskan tentang kajian teori, kajian terdahulu, kerangka 

pikir. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 Menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan 

data, validitas data, teknik analisi data. 

 BAB IV : GAMBARAN UMUM  

 Kemudian Bab ini menguraikan mengenai kondisi umum media 

cetak Tribun Pekanbaru, gambaran umum tentang strategi Tribun 

Pekanbaru dalam upaya meningkatkan kualitas isi berita. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada Bab ini penulis mencoba merangkum pembahasan dan hasil 

penelitian yang dilakukan di media cetakTribun Pekanbaru. 

 BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisikan kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran 

terhadap penelitian yang dilakukan di media cetak Tribun 

Pekanbaru. 

 

 


