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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang Masalah 

      Tertulis dalam sejarah Indonesia bahwa, pada tahun 1999 Indonesia 

melakukan perubahan besar yaitu masyarakat menuntut kebebasan yang disebut 

reformasi, masa ini masyarakat menuntut transparansi dari pemerintah. Pers 

dalam hal ini ikut mengambil bagian terpenting dan menguntungkan. Karena 

semua warga negara Indonesia berhak untuk mendirikan perusahaan pers
1
.  Hal 

ini membuat bisnis dibidang pers mengalami persaingan yang sangat ketat karena 

itu industri pers dituntut untuk mengemas produk informasinya lebih canggih lagi 

mengingat bisnis informasi sudah menjadi trend diawal millenium III. 

         Dalam bidang informasi, menguasai pangsa pasar  dan masuk dalam 

persaingan ketat antara perusahaan menjadi bagian terpenting dan tidak bisa 

dielakkan karena masyarakat penikmat informasi menjadikan berita sebagai 

kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa diabaikan keberadaannya. Oleh karena itu, 

kehadiran media informasi baik milik pemerintah maupun swasta sangat 

menunjang pengadaan informasi dan itu sangat diperlukan informasi itu bisa 

melalui media cetak maupun elektronik. 
2
  

           Dalam persaingan media massa, selain media cetak sendiri, media 

elektronik pun (Radio dan Televisi) dan media internet, juga melakukan 

persaingan namun tidak separah dengan persaingan media cetak, karena kita 

mengenal lokal media yang menjadi ancaman langsung bagi media nasional 

seperti surat kabar daerah majalah daerah. 
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             Saat ini surat kabar merupakan bisnis yang menggiurkan bagi pengusaha-

pengusaha pers, selama masyarakat Indonesia masih terikat dalam media 

konvensional, namun hal ini perusahaan pers perlu manajemen yang baik untuk 

mencapai tujuan perusahaan untuk mengatasi keadaan tersebut. 

           Memperhatikan kepuasan konsumen dan masyarakat merupakan tujuan 

utama suatu perusahaan yang menganut konsep pemasaran yang mengajarkan 

bahwa rumusan strategi pemasaran sebagai suatu rencana yang diutamakan untuk 

mencapai tujuan tersebut harus berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Konsumen perusahaan bukanlah merupakan tindakan khusus tetapi lebih 

merupakan pernyataan yang menunjukkan usaha-usaha pokok diarahkan untuk 

mencapai tujuan.  

  Dengan adanya perusahaan dalam masyarakat, pola beli yang berubah-

ubah telah mengakibatkan banyaknya perusahaan hidup dalam situasi yang tidak 

menentu sehingga para pengusaha dituntut untuk mendalami pengetahuan tentang 

strategi bersaing yang mana merupakan salah satu aspek yang dapat 

memmperlancar tujuan perusahaan yang ingin dicapai.  

  Beberapa perusahaan pers di Riau yang telah melayani segmen pembaca 

surat kabar kini mengalami penetrasi pasar dan produk bersaing dalam era 

globalisasi informasi ini. Dalam hubungan dengan sifat-sifat dan fungsi surat 

kabar pemberi informasi dalam pemberitaan kejahatan terdapat beberapa 

perbedaan pendapat. Sebagian golongan berpendapat pemuatan berita-berita 

kejahatan secara berlebihan di surat kabar adalah tidak layak, sedangkan yang 

lainnya menganggap bahwa soal tersebut adalah layak. Terlepas dari pertentangan 

tersebut tidak berlebih-lebihan secara sensasional. Tidak hanya memberi 

informasi semata-mata tetapi juga bertugas sebagai pendidik pembimbing massa. 

Berita harus mengangkat sesuatu yang masih segar, meskipun kebaruan dan 

kesegaran itu sendiri menjadi sesuatu yang relatif tergantung dari segi mana, serta 

kapan pembaca itu menerima informasi.  
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Surat kabar yang populer dikalangan masyarakat pada umumnya yang 

berbau kriminal atau kejahatan, termasuk didalam kategori surat kabar ada yang 

memberitakan tentang kekerasan, kriminal dan seks. Kategori berita-berita 

tersebut tidak lepas dari public yang suka membaca berita tentang kejahatan.  

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis berita-berita kriminal di 

surat kabar harian Metro Expres (MX) sebagai salah satu surat kabar yang terbit 

di kota Pekanbaru. Pekanbaru MX cukup berkembang pesat dengan waktu yang 

tidak lama, Pekanbaru MX merupakan naungan dibawah Riau Pos Media Group. 

 Penulis memilih Pekanbaru MX sebagai penelitian, karena Pekanbaru MX 

ialah media yang banyak menyajikan berita-berita tentang kejahatan atau 

kriminal.  

Melihat permasalahan di atas, maka penulis memilih untuk meneliti lebih 

jauh tentang berita kriminal khusunya tentang kejahatan terhadap perempuan yang 

ada di surat kabar tersebut dengan judul : 

“STRATEGI MEDIA SURAT KABAR DALAM PENYAJIAN ISI 

BERITA KEJAHATAN TERHADAP PEREMPUAN DI SURAT KABAR 

PEKANBARU MX (EDISI SEPTEMBER 2015)”. 

B. PENEGASAN ISTILAH  

1.  Strategi media  

Istilah strategi tidak jauh dari artinya yaitu siasat atau taktik, merupakan 

cara untuk menentukan tujuan jangka panjang, sasaran organisasi, program kerja 

yang dibutuhkan dan alokasi sumber daya yang diperlukan.  

Strategi media adalah suatu kegiatan untuk memilih sarana khusus dari 

media umum untuk membangun ekuitas jangka panjang dari suatu merek 

perencanaan strategi media meliputi penentukan sarana khusus dan 
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mengalokasikan anggaran serta penyusunan jadwal strategi media itu akan 

dilaksankan.
4
 

2. Surat kabar  

Surat kabar adalah suatu media yang digunakan oleh wartawan untuk 

menulis berita seperti surat kabar harian, mingguan, dan majalah. Jadi dapat 

dibaca bersama-sama oleh sejumlah orang. Masing-masing lembar yang berbeda, 

asal tulisan yang bersambung tidak dapat pada lembar yang berbeda.
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3. Berita kejahatan terhadap perempuan  

Berita merupakan kumpulan informasi yang dikemas sedemikian rupa 

yang ditampilkan oleh media massa sehingga khalayak mampu menyerap isi 

maksud dari informasi tersebut, sedangkan kejahatan terhadap perempuan adalah 

segala bentuk tindak kriminal dan kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan 

jenis kelamin yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau 

penderitaan terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan 

kebebasan, baik yang terjadi di arena publik maupun domestik. Sehingga berita 

kekerasan atau kejahatan terhadap perempuan berarti produk media berupa 

kumpulan informasi yanng memuat mengenai tindak yang dapat membuat rasa 

sakit pada perempuan.
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C. RUMUSAN MASALAH  

Agar penelitian lebih terarah dan sampai kepada sasaran yang diinginkan, 

peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti mengkaji tentang 

berita kejahatan terhadap perempuan di surat kabar Pekanbaru MX edisi 

September 2015.  
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Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka peneliti 

merumuskan permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

strategi media surat kabar dalam penyajian isi berita kejahatan terhadap 

perempuan di surat kabar  Pekanbaru MX” ?.  

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN  

1. Tujuan penelitian   

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka peneliti 

merumuskan tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui strategi media surat 

kabar dalam penyajian isi berita kejahatan terhadap perempuan di surat kabar 

Pekanbaru MX.  

2. Kegunaan penelitian 

Penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat, baik 

secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur 

kepustakaan secara umum dan kepustakaan ilmu komunikasi, serta dapat 

menambah wawasan keilmuan dibidang ilmu komunikasi tentang analisis 

isi berita kejahatan terhadap perempuan di surat kabar.  

b. Manfaat praktis 

Selain manfaat teoritis,  penelitian ini dapat menjadi referensi  bagi pihak 

lain yang akan melakukan penelitian dengan kasus yang sama. Penelitian 

ini sekaligus untuk memenuhi syarat  mendapatkan gelar sarjana strata satu 

(S1) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau.  
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E. SISTEMATIKA PENULISAN  

Penelitian ini terdiri tiga bab, masing-masing bab diuraikan kepada 

beberapa unit yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan dan 

saling berkaitan satu sama lainnya.  

BAB I   : PENDAHULUAN 

Merupakan bab pembahasan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat peneletian, dan sistematika penulisan.  

BAB II  : KAJIAN 

Merupakan bab yang membahas kajian teori, kerangka teori, dan 

kajian terdahulu.  

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini membahas tentang lokasi dan waktu, subjek dan objek 

penelitian,  sumber data, metode pengumpulan data,analisis data, 

dan metode penulisan 

BAB IV : GAMBARAN UMUM (Subyek penelitian) 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

   Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan.  

BAB VI : PENUTUP 

    Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.  

  

 


