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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan hal yang esensial dalam kehidupan kita. Kita 

semua berinteraksi dengan sesama dengan cara melakukan komunikasi. 

Komunikasi dapat dilakukan dengan cara yang sederhana sampai yang 

kompleks, dan teknologi kini telah merubah cara manusia berkomunikasi 

secara drastis. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam 

bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain. Tidak ada kelompok 

yang dapat eksis tanpa komunikasi pentransferan makna di antara anggota-

anggotanya.  

Peranan media massa pada era teknologi, media massa, cetak, internet. 

saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan setiap lembaga, perusahaan, institusi 

ataupun organisasi yang sudah mulai modern. Hal ini sangat dirasakan 

manfaat serta kegunaannya bagi perkembangan suatu lembaga ataupun 

organisasi perusahaan dan perkembangan suatu sktor daerah contonya pada 

sektor pariwisata. 

Sejak dunia internet berkembang dengan sangat pesat dan canggih, 

jurnalistik lewat dunia maya pun berkembang. Kita menyebutnya jurnalisme 

media online. Di Amerika dan Eropa, jurnalisme ini telah menjadi pesaing 

yang sangat ketat bagi jurnalistik media cetak, khususnya koran dan majalah. 

Bahkan, banyak koran gulung tikar karena pembaca lebih memilih 

beritaberita yang disajikan lewat dunia maya.
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Dalam dunia jurnalistik, kini juga berlaku sebutan wartawan online, 

yakni para jurnalistik yang bekerja untuk media atau situs-situs berita di 

internet. Sejak tahun 1990-an, jumlah wartawan online  terus meningkat 

seiring tumbuhnya situs berita. Sebagaimana wartawan koran dan wartawan 

majalah, wartawan online juga meliput berita di lapangan dan kemudian 
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menuliskannya. Karena itu, kemampuan atau keterampilan menuis berita 

menjadi syarat mutlak begi setiap wartawan online. Termasuk didalamnya 

adalah kemahiran berbahasa (Indonesia) jurnalistik serta memahami 

pemakaian ejaan dan tanda baca.
2
 

Riaupos.co adalah salah satu media online yang banyak pembacanya 

karena Riaupos.co berdiri di bawah media Riau Pos yang sudah lama berdiri 

dan menjadi salah satu media yang tertua dan berpengalaman dalam 

menyebarkan informasi dalam bentuk media cetak, tetapi disini peneliti 

mengambil Riaupos.co sebagai objek penelitian karena Riaupos.co adalah 

media online yang pembacanya menyebar di Riau, Nasional maupun 

Internasional. 

Terlebih khusus berkaitan dengan tugas dan fungsi Riaupos.co dalam 

bekerjasama dengan Menteri Pariwisata Republik Indonesia, bagaimana 

sumber daya manusia pada Riaupos.co tersebut dalam mempromosikan 

potensi pariwisata yang bisa dikembangkan, bukti singnifikan yang dapat di 

lihat pada website Riaupos.co adalah pada bagian atas web ada terdapat iklan 

dari Kementrian Pariwisata Indonesa, sehingga dengan sendirinya mampu 

memberikan manfaat bagi masyarakat di Provinsi Riau itu sendiri, serta juga 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan menganalisis berita yang terkait dengan pariwisata di 

Provinsi Riau, dengan judul “Pemberitaan Di Media Online Riaupos.co 

Terkait Berita Pariwista Di Provinsi Riau (Studi Anlisis Isi)” 

 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian dan penegasan 

makna dari judul tersebut, maka penjelasan dari kata-kata penting seperti: 

1. Pemberitaan 

Arti pemberitaan dalam kamus adalah (1) proses, cara, perbuatan 

memberitakan (melaporkan, memaklumkan); (2) perkabaran, maklumat. 
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Pengertian pemberitaan  menurut  William S. Maulsby adalah  sesuatu 

penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang  mempunya 

arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian pembaca surat 

kabar yang memuat hal tersebut. Secara tidak langsung dalam pengertian 

ini media massa harus bertindak sesuai dengan kaidah jurnalistik 

pemberitaan. Media harus bersikap netral tanpa ada embel-embel suatu 

kepentingan politik, atau di susupi oleh para elite politik yang berkuasa.
3
 

2. Media online 

Media online yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa 

diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Media 

online juga terkait dengan media dalam konteks komunikasi massa.
4
 

3. Riuapos.co  

Riaupos.co adalah salah satu media online yang terbesar di 

Provinsi Riau, yang berkantor di Gedung Graha Pena Riau Lt. 3, Jl. HR 

Subrantas KM. 10.5, Panam, Sidomulyo Barat, Tampan, Sidomulyo Barat 

Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28000. 

4. Pariwisata 

Pariwisata dalam arti modern adalah merupakan gejala zaman 

sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian 

hawa, penilaian yang sadar dan menumbuh terhadap keindahan alam, 

kesenangan dan kenikmatan alam semesta, dan pada khususnya 

disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas 

dalam masyarakat sebagai hasil perkembangan perniagaan, industri dan 

perdagangan serta penyempurnaan alat-alat pengangkutan
5
. 

5. Provinsi Riau  
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Riau terletak pada pulau sumatra yang bertetangga dengan negara 

jiran Malaysia, Provinsi Riau kaya akan wisata alam dan budaya di 

antaranya pariwisata yang ada di Riau, seperti air terjun yang terdapat di 

Rokan Hulu dan Kuansing, taman nasional seperti Bukit Tiga Puluh di 

Inhu, Tesso Nilo di Pelalawan, Tahura, Giam Siak Kecil Hutan Lindung, 

Istana Siak di Kabupaten Siak. Lalu, Danau yang terdapat di Rengat, 

Indragiri Hulu, Pantai Rupat Utara, Selat Baru Bengkalis dan Pantai 

Solop di Indragiri Hilir, Candi Muara Takus dan Buluh Cina di Kampar. 

Masjid Annur dan Masjid Raya di Pekanbaru, Masjid Jamik Kampar, 

Makam Sech Abdurahman Sidik di Indragiri Hilir,tour di siak, pacu jalur 

kuansing dan lain-lain.  

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Dalam identifikasi masalah yang terdapat pada penelitian ini yakni 

keseluruhan berita terkait pariwisata di Provinsi Riau yang terbit pada 

bulan Agustus sampai September 2017, selama itu berita pariwisata di 

Provinsi Riau sebanyak 32 berita. 

2. Batasan Masalah  

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, penulis membatasi 

masalah dengan batasan masalah penelitian, bagaimana pemberitaan 

terkait pariwisata di Provinsi Riau yang terdapat pada media online 

Riaupos.co dengan menggunakan analisis pada isi berita. 

3. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagimana 

Pemberitaan Di Media Online Riaupos.co Terkait Berita Pariwista Di 

Provinsi Riau. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui bagaimana isi pemberitaan Di Media Online 

Riaupos.co Terkait Berita Pariwista Di Provinsi Riau. 
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2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi penelitian sejenis dan pengembangan studi Ilmu 

Komunikasi.  

b. Secara Praktis 

1) Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) 

Jurusan 

Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada 

konsentrasi Jurnalistik 

2) Sebagai sumbangan ilmiah khususnya bagi penulis dan umumnya 

bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi. 

3) Sebagai pengembangan Ilmu Komunikasi dan untuk konsentrasi 

Jurnalistik. 

4) Judul tersebut diharapkan dapat menjadi sumbangan baik bersifat 

akademisi maupun praktis tentang bagaimana pemberitaan Di 

Media Online Riaupos.co Terkait Berita Pariwista Di Provinsi 

Riau. 

 

E. Sistematika Penulisan  

BAB I  : PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

B. Penegasan Istilah 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

E. Sistematika Penulisan 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

B. Kajian Terdahulu 

C. Konngsep Oprasional 
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BAB III : METODODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

C. Sumber Data 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

E. Teknik Pengumpulan Data 

F. Teknik Analisis Data 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM 

A. Sejarah Perkembangan Riaupos.co 

B. Visi dan Misi Riaupos.co 

C. Riaupos Grub 

D. Struktur Organisasi 

BAB V : PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN DATA 

A. Penyajian dan Ananlisis Data 

B. Pembahasan 

BAB VI : PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR  PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


