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A. Latar Belakang

Salah satu kebutuhan manusia yang paling esensi adalah kebutuhan untuk mendapatkan

informasi, baik secara individu maupun secara kelompok. Melalui informasi, manusia dapat

menambah pengetahuan dirinya dan memperluas cakrawala pemikiran. Media masa yang

berperan sebagai tokoh informasi, dengan ragam isi dan jangkauannya yang luas, dapat

dikatakan merupakan informasi yang dominan. (Asep, 1999: 85)

Informasi tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang hanya berfungsi sebagai keterangan

yang bisa dijadikan alat menambah pengetahuan, tetapi lebih dari itu, informasi berfungsi banyak

dalam kehidupan manusia di zaman ini. Bahkan demikian pentingnya informasi pada zaman

teknologi seperti sekarang ini, justru informasi menduduki bagian yang amat menentukan dalam

hampir segala kegiatan di masyarakat. Di dunia pers, informasi sangat menentukan keberahasilan

misi dan tujuan lembaganya. Informasi yang disajikan secara valid dan terpecaya oleh media

masa tertentu akan menentukan tingkat kredibilitas media tersebut dan semakin banyak diminati

serta dipercaya oleh sebagaian besar masyarakat. (Yusuf, 2009: 215)

Informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh banyak orang. Informasi dbutuhkan karena ia

bisa berfungsi banyak bagi dirinya, terutama yang sesuai dengan kebutuhannya. Sementara

sumber-sumber informasi yang sudah tersimpan di berbagai media juga berkembang sejalan

dengan tuntunan kebutuhan akan informasi. (Yusuf, 2009: 212)

Pentingnya peran surat kabar bagi masyarakat dalam penyebaran dan perluasan informasi

tidak lagi dikekang oleh pemerintah dengan pembredelan seperti pada masa orde baru. Hal ini



tertera pada UU Republik Indonesia No. 40 Thn 1999 tentang pers yang dijelaskan pada Bab II

pasal 3 yang berbunyi:

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan

kontrol sosial.

2. Di samping fungsi-fungsi tersebut (ayat1), pers nasional dapat berfungsi sebagai

lembaga nasional.

Mengingat sangat eratnya antara informasi dan khalayak dalam artian khalayak

membutuhkan informasi, maka perlu dilakukan penelitian yang mengarah kepada peran media

sebagai media informasi kepada khalayak, apakah media mempunyai peran yang sangat

signifikan terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi atau sebaliknya.

Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap peran media cetak sebagai

media informasi kepada masyarakat. Terkait penelitian yang akan penulis lakukan, penulis akan

melakukan penelitian terhadap surat kabar Pekanbaru Pos dan sebagai populasi dan sampel

penelitian adalah masyarakat RW 01 Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota.

Adapun alasan penulis memilih Pekanbaru Pos karena Pekanbaru Pos merupakan satu-satunya

media cetak yang ruang lingkup peliputannya meliputi Pekanbaru sekitar. Pekanbaru Pos

menempatkan wartawannya di setiap kecamatan yang ada di Pekanbaru, sehingga kejadian-

kejadian yang terjadi di tingkat Kecamatan dan kelurahan akan diketahui oleh seluruh warga

Pekanbaru yang membaca Pekanbaru Pos. Jadi, seluruh lapisan masyarakat Pekanbaru

seharusnya tahu adanya Pekanbaru Pos sebagai salah satu media cetak yang menyalurkan

informasi kepada  khalayak. Dan juga pekanbaru Pos sudah seharusnya di ketahui oleh

masyarakat Pekanbaru dan bisa berperan sebagai media informasi di Pekanbaru.



Mengenai RW 01 Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota, menurut data

yang penulis dapatkan dari ketua RW setempat yakni Bapak Siswanto, warga RW 01 Kelurahan

Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota rata-rata berpendidikan tinggi dan berekonomi

menengah ke atas. Menurut Pawit, dalam bukunya Ilmu informasi, komunikasi, dan kepustakaan,

masyarakat yang berpendidikan mempunyai hasrat yang lebih tinggi untuk membaca dan

mencari informasi.

Mengenai Pekanbaru pos, Pekanbaru pos merupakan salah satu surat kabar yang ada di

Pekanbaru dan memberikan segala informasi yang terjadi di kota Pekanbaru dan sekitarnya,

beralamat di jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 14 Sukajadi.Terbit setiap hari kecuali hari libur atau

kalender  merah.

Pada tahun 1998 surat kabar Pekanbaru pos masih bernama “Utusan” yang terbit

mingguan dengan bertemakan koran masuk desa (KMD) berharap masyarakat desa bisa

membacanya. Melihat perkembangannya begitu baik, manajemen perusahaan mengganti nama

“Utusan” menjadi “Pekanbaru pos” hingga sekarang. Saat ini Pekanbaru pos di pimpin oleh

seorang pimpinan redaksi yaitu Saidul Tombang.

Pada awalnya, surat kabar Pekanbaru pos beralamat di jalan raya Bangkinang Km 10,5.

Terhitung hingga sekarang Pekanbaru Pos sudah melakukan tiga kali pindah kantor redaksi,

mulai dari beralamat di jalan K.H. Ahmad Dahlan Sukajadi, dan pindah ke jalan Soekrno Hatta,

kemudian akhirnya kembali lagi ke alamat asalnya, yaitu di jalan K.H. Ahmad Dahlan, Sukajadi

hingga sekarang.

Secara teori, penelitian ini pernah dilakukan pada tahun 2011 oleh  Muammar dengan

judul “Peranan Surat Kabar Riau Pos Sebagai Media Informasi Di kelurahan Kampungbaru



Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru”. Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan

sekarang dengan penelitian terdahulu adalah perbedaan tempat penelitian dan medianya. Peneliti

terdahulu ingin mengetahui peranan Riau Pos sebagai media informasi di Kelurahan

Kampungbaru Kecamatan Senapelan, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan sekarang

adalah peran dari Pekanbaru Pos sebagai media informasi di RW 01 kelurahan simpang Empat

Kecamatan Pekanbaru Kota.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tentang

peranan Surat kabar Pekanbaru Pos dalam kaitannya sebagai media informasi bagi masyarakat

dengan judul: “PERAN SURAT KABAR PEKANBARU POS SEBAGAI MEDIA

INFORMASI DI RW 01 KELURAHAN SIMPANG EMPAT KECAMATAN

PEKANBARU KOTA”.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan penulis dalam memilih judul adalah seagai berikut:

1. Judul tersebut sesuai dengan apa yang telah penulis pelajari.

2. Dari segi kemampuan, penulis merasa mampu baik mengenai pikiran, waktu, maupun

biaya.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pada judul penelitian yang akan penulis laksanakan,

maka perlu untuk mendefinisikan istilah-istilah yang terdapat pada judul sebagai berikut.

1. Peran



Menurut Komaruddin (1994: 768), yang dimaksud peran adalah bagian dari tugas

utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen. Sedangkan dalam

kamus besar bahasa indonesia peran mempunyai arti pemain sandiwara (film),

tukang lawak. Sedangkan Anton (1998: 650) menyatakan peran adalah fungsi yang

berperan dalam suatu kegiatan dan keikutsertaan. Dalam penelitian ini, yang

dimaksud peran adalah fungsi atau tugas utama Surat kabar Pekanbaru Pos sebagai

media informasi.

2. Surat kabar

Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di

masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, faktual, mengenai

apa saja, dari mana saja di seluruh dunia yang mengandung nilai untuk diketahui

khalayak pembaca (Onong, 1992: 241).

3. Pekanbaru pos

Pekabaru pos adalah nama salah satu surat kabar yang ada di kota Pekanbaru yang

menyajikan informasi kepada masyarakat khususnya Pekanbaru tentang kejadian-

kejadian di Pekanbaru.

4. Media

Media adalah sarana yang dipergunakan oleh komunikator sebagai saluran untuk

menyampaikan suatu pesan kepada komunikan. Apabila komunikan menjadi

tempatnya atau banyak jumlahnya atau kedua-duanya (Onong, 1999: 220).

Media berasal dari bahasa latin merupakan bentuk jamak dari kata “medium”

yang secara harfiah berarti “perantara” atau “pengantar” yaitu perantara atau

pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima.



Media merupakan saluran penyampaian pesan dalam komunikasi antar manusia,

menurut Mc Luhan, media masa adalah perpanjangan dari alat indra kita. Melalui

media masa kita memperoleh informasi yang kita inginkan dan sebelumnya tidak kita

ketahui, media masa bekerja untuk menyampaikn informasi.

5. Informasi

Menurut Abdullatif Hamzah informasi adalah pembekalan masyarakat dengan

berita yang benar, maklumat yang sehat dan hakikat yang mapan dengan tujuan untuk

membantu mereka membentuk opini yang menggema terahadap suatu peristiwa atau

problematika dengan ungkapan yang objektif ( Ysuf Khair.1994: 24).

Secara etimologi, informasi berasal dari bahasa Perancis kuno yaitu informacion

(tahun 1387) yang diambil dari bahasa latin informationen yang berarti “garis besar,

konsep, ide”. Informasi merupakan kata benda dari informare yang berarti aktifitas

dalam “pengetahuan yang dikomunikasikan”.

Informasi juga dapat diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk

yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Menurut George

R.Tery, Ph. D, informasi adalah data yang penting yang memberikan pengetahuan

yang berguna.

D. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan

yang berkaitan dengan peran surat kabar Pekanbaru Pos, antara lain: optimalisasi

pemanfaatan



a. Optimalisasi peran surat kabar Pekanbaru Pos sebagai media informasi bagi

masyarakat RW 01 Kelurahan Simpang Empat kecamatan Pekanbaru Kota.

b. Faktor yang mempengaruhi peran surat kabar Pekanbru Pos.

c. Faktor yang mendorong masyarakat untuk memperoleh informasi melalui surat

kabar.

d. Informasi yang dibutuhkan masyarakat pada surat kabar Pekanbaru Pos.

e. Informasi yang disajikan oleh surat kabar Pekanbaru Pos.

2. Batasan masalah

Meskipun banyak permasalahan yang berkaitan dengan peran surat kabar

Pekanbaru Pos sebagai media informasi, namun dalam penelitian ini hanya

membatasi pada masalah berikut.

a. Peran surat kabar Pekanbaru Pos sebagai media informasi bagi masyarakat RW

01 Kelurahan Simpang Empat kecamatan Pekanbaru Kota.

b. Faktor yang mempengaruhi peran surat kabar Pekanbru Pos sebagai media

informasi bagi masyarakat RW 01 Kelurahan Simpang Empat Pekanbaru Kota.

3. Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut.

a. Bagaimanakah peran surat kabar Pekanbaru Pos sebagai media informasi di RW

01 Kelurahan Simpang Empat Pekanbaru Kota?

b. Apa faktor yang mempengaruhi peran surat kabar Pekanbaru Pos sebagai media

informasi bagi masyarakat RW 01 Kelurahan Simpang Empat Pekanbaru Kota?



E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui peran surat kabar Pekanbaru Pos

sebagai media informasi bagi masyarakat RW 01 Kelurahan Simpang Empat Kecamatan

Pekanbaru Kota dan faktor yang mempengaruhinya.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitin ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, menambah wawasan penulis tentang peran media sebagai sarana

informasi.

2. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bagian dari

pengimplementasian ilmu yang didapat dari bangku kuliyah. Dan juga sebagai salah

satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S1 pada jurusan Ilmu

Komuniksai Fakultas Dakwah dan Ilmu KomunikasI Universitas Islam NegeriSultan

Syarif Kasim Riau.

G. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis merupakan lAndasan teori yang berguna sebagai pendukung

pemecahan masalah, untuk itu perlu disusun suatu kerangka teori yang memuat pokok-pokok

pikiran, menggambarkan dari sudut mana masalah penelitian akan di telusuri (Nawawi, 1995: 6).

Adapun bentuk penjabaran teori tersebut dapat dilihat pada penjelasan yang akan dibahas di

bawah ini:

1. Peran



Media masa, khususnya surat kabar turut berpengaruh terhadap penyebaran

perkembangan informasi yang mempunmyai fungsi sebagai kontrol dan pendidikan

bagi masyarakat. Surat kabar sebagai media masa memiliki kelebihan dibandingkan

dengan media masa yang lainnya, karena mudah disimpan sebagai catatan dan

disimpan sebagai arsip oleh semua orang. Selain itu, bentuk media ini juga dapat

menyajikan berbagai informasi, hiburan, dan pendidikan dengan cara kerjanya

sendiri.

Dalam tuntutannya sebagai kontrol dan pendidikan, surat kabar sudah seharusnya

mampu berkembang, baik dari segi kualitas maupun materi untuk dapat lebih banyak

memberikan informasi dari segala aspek. Untuk mencapai peranan tersebut,

hendaknya media cetak benar-benar memperhatikan berbagai unsur yang ada, salah

satunya yaitu penulisan berita, baik judul maupun isi berita, selain unsur kebenaran.

Adapun yang dimaskud dengan peran menurut Komaruddin (1994: 768) adalah

bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran mempunyai arti pemain

sandiwara (film), tukang lawak. Sedangkan Anton (1998: 650) menyatakan peran

adalah fungsi yang berperan dalam suatu kegiatan dan keikutsertaan.

Dari definisi di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa peran merupakan

suatu yang melekat pada diri manusia sebagai individu, kelompok baik dalam

manajemen maupun dalam organisasi yang harus dijalankan untuk mencapai suatu

tujuan.

Adapun peran dan fungsi surat kabar adalah sebagai berikut:

a. Memberi informasi



Sesungguhnya berita-berita yang dimuat di berbagai media itu mengandung

informasi yang sangat kaya. Untuk mengejar ketertinggalan negara-negara maju,

para pakar pernah memperkenalakan “jurnalistik pembangunan” atau

“komunikasi pembangunan”. Jurnalistik pembangunan menitikberatkan pada

penyebarluasan informasi pada upaya untuk mengubah karakter masyarakat

tradisional menjadi terbuka terhadap pembaharuan.

b. Mendidik

Masih sejalan dengan funsgsi informatif, jurnalisme juga digunakan sebagai

fungsi mendidik. Informasi itu disampaikan secara edukatif. Berita yang

bertebaran di media masa sangat kaya akan informasi yang mendidik karena

mampu untuk meningkatkan kecerdasan dan pekerti masyarakat. Bahkan,

beberapa madia secara khusus memang dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan.

c. Menghibur

Jurnalisme atau media masa tampak jelas dari isi medianya yang mencakup berita,

laporan, foto dan artikel mengenai gaya hidup, cerita bersambung, cerpen, konser

music, dunia tari, dunia mode, karikatur, feature, humor, kehidupan artis, film,

dan lain-lain. Selain itu, dalam surat kabar atau majalah yang dikenal serius

sekalipun tidak jarang dijumpai tulisan atau karangan yang ditulis oleh orang

yang selera humornya tinggi sehingga enak dibaca.

d. Kontrol sosial

Fungsi pokok media atau pers di negara-negara demokrasi adalah mengadakan

kontrol sosial atau pengawasan masyarakat. Begitu besar pengaruhnya dalam

masyarakat di suatu negara sehingga pers dalam melaksanakan fungsi kontrolnya



itu sering disebut sebagai keuatan keempat (the fourth estate). Hal ini diambil dari

tiga pilar kekuasaan negra yaitu Eksekutif (pemerintahan), Legislatif (parlemen),

dan yudikatif (peradilan).

2. Surat kabar

Perkembangan surat kabar sebagai komiditi (diperjualbelikan) pertama kali dibuat

di Amerika oleh seorang tukang cetak yang berkebangsaan Inggris dan pindah ke

Amerika, beliau mencetak dan menerbitkan surat kabarnya pada tahun 1960. Surat

kabar pertama yang diterbitkan dinamai dengan “Public Occurrence Both Foreign and

Domestic”, namun sayang surat kabar tersebut tidak berumur panjang karena

bermasalah dengan perizinan (Totok, 2000: 5).

Terkalahkannya surat kabar oleh media elektronik dalam hal kecepatan seperti itu

menimbulkan konsekwesi pada jurnalistik surat kabar untuk menyusun beritanya

sedemikian rupa sehingg bobotnya tidak pada hal-hal yang sudah diketahui oleh

khalayak dari radio dan televisi. Ditinjau dari rumus 5W 1H, bobot pemberitaan surat

kabar mengenai kasus sebuah pertandingan bukan pada what, who, where, when dan

how, sebab kesemua itu sudah diketahui oleh khalayak dari radio maupun televisi,

aspek yang dditonjolkan oleh surat kabar adalah why, mengapa-nya, unsure yang

lainnya hanya sebagai pelengkap saja (Onong, 1984: 115).

Dalam perkembangannya, setiap Negara mempunyai system yang berbeda,

tergantung pada ideologi yang dianut Negara tersebut, ada beberapa sistem pers yang

dapat dilihat di antaranya:

1) Pers liberal, yaitu pers yang bersistem bebas sesuai dengan ideologi liberal.



2) Pers otoriter, yaitu pers yang hanya untuk kepentingan penguasa, lahir dari bentuk

politik pasis yang membentuk negara secara mutlak.

3) Pers komunis, yaitu sistem pers yang dikendalikan sepnuhnya oleh pemerintah.

4) Pers bebas dan bertanggung jawab, pers ini semula merupakan slogan dari negara

yang menginginkan kebebasan pers dan bertanggung jawab pada kehidupan

masyarakat dan adanya pAndangan berbeda pada setiap negara maka menjadi

berbeda pula sisitem kebebasan yang berlaku dalam setiap negara.

5) Pers pembangunan, pers ini dimunculkan oleh para jurnalis yang betempat di

negara berkembang.

6) Pers Pancasila, adalah pers yang did lahirkan sendiri oleh negara indonesia sesuai

dengan ideologi bangsa yang dianut (Totok, 2007).

Surat kabar diartikan sebagai suatu media yang digunakan wartawan untuk menulis berita

surat kabar harian, mingguan, bulanan dan majalah (Pers dalam arti sempit, widodo, 1997: 6).

Menurut Simorangkir, pers diartikan dalam dua klasifikasi, pertama dalam arti sempit yang

meliputi surat kabar harian, mingguan, bulanan dan majalah. Kedua yaitu dalam arti luas yang

merangkup surat kabar harian, mingguan, juga mencakup televisi, radio dan film (Widodo, 1997:

6).

Berbicara mengenai surat kabar, surat kabar mempunyai kelebihan dan kelemahan dan

juga mempunyai cirri-ciri yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. Kelebihan surat kabar

a. Pembaca lebih bebas dan santai ketika sedang membaca, dibandingkan dengan

waktu yang digunakan untuk mendengar radio atau menonton televisi.



b. Dapat dibaca secara pelan ataupun cepat sesuai keinginan pembaca dan dapat

disimpan sebagai arsip.

2. Kelemahan surat kabar

a. Tidak mempunyai suara atau audio seperti halnya radio, televisi dan lainnya.

b. Jangkauan terbatas, terbatas pada orang yang berpendidikan, terbatas jangkauan

daerah yang jauh dari kota.

c. Harus ada kemauan untuk membaca, lebih aktif daripada menonton televisi atau

mendengar radio.

d. Kelemahan utama pada negara-negara yang sedang berkembang, mempersoalkan

pada aktualitas smpai kepedasan yang notabennya leebih banyak mendengarkan

radio dan melihat televisi sebagai bentuk seumber informasi (Soenarjo dan

Jourmasih, 1995: 218-219).

3. Ciri-ciri surat kabar

Adapun ciri-ciri surat kabar sebagai berikut :

1) Publisitas

Surat kabar diperuntukkan untuk umum karena menyangkut dengan masalah

umum.

2) Universal

Surat kabar harus memuat aneka berita mengenai kejadian-kejadian dan segala

aspek kehidupan manusia, untuk memenuhi cirri-ciri inilah surat kabar yang besar

harus melengkapi dirinya dengan wartawan-wartawan khusus mengenai bidang

tertentu, menempatkan koresponden di kota-kota penting, baik dalam negeri



untuk meliput berita-berita nasional maupun internasional yeng terjadi di luar

negeri

3) Aktualitas

Kecepatan dalam menyampaikan laporan mengenai kejadian pada khalayak,

merupakan hal sangat penting karena aktualitas adalah berita yang dicari

khalayak, dan hal ini juga menyangkut persaingan dengan surat kabar lainnya.

4) Fungsi Surat Kabar

Surat kabar tidak hanya menjelaskan berita, tetapi juga sebagai media untuk

menyampaikan informasi kepada khalayak. Menurut Onong, adapun fungsi dari

surat kabar adalah:

 Fungsi menyiarkan informasi

Menyiarkan informasi adalah fungsi yang paling utama, di mana khlayak

sebagai pembaca dan peristiwa berlangganan atau membeli surat kabar karena

mereka memerlukan informasi mengenai berbagai hal dan peristiwa yang

terjadi di muka bumi ini.

 Fungsi mendidik

Dalam hal ini, surat kabar juga bisa dijadikan sebagai sarana pendidikan

masa (mass education), karena surat kabar memuat tulisan-tulisan yang

mengandung pengetahuan sehingga pembaca bertambah pengetahuannya.

Fungsi mendidik secara implisit yaitu berbentuk berita sedangkan berbentuk

artikel atau cerita bersambung yang disebut fungsi eksplisit yang juga

mengandung pendidikan.



 Fungsi menghibur

Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat oleh surat kabar untuk

mengimbangi berita-berita berat (Hard News) yang berbobot. Isi surat kabar

yang menghibur bisa berbentuk cerita pendek, teka-teki silang, pojok,

karikatur dan tidak jarang juga berita yang mengandung kemanusiaan (Human

Interest). Pemuatan isi mengandung hibuaran ini semata-mata untuk

melemaskan ketegangan fikiran pembaca setelah dihidangi oleh berita-berita

dan artikel berat.

 Fungsi mempengaruhi

Ini merupkan peranan yang sangat penting dalam penyajian surat kabar

yang disampaikan pada khalayak karena isi dari berita yang disajikan sangat

penting untuk menarik perhatian pembaca agar ia tidak lari pada media lain

dalam membaca berita.

3. Media

Media adalah sarana yang dipergunakan oleh komunikator sebagai saluran untuk

menyampaikan suatu pesan kepada komunikan. Apabila komunikan menjadi

tempatnya atau banyak jumlahnya atau kedua-duanya (Onong, 1999: 220).

Media berasal dari bahasa latin merupakan bentuk jamak dari kata “medium”

yang secara harfiah berarti “perantara” atau “pengantar” yaitu perantara atau

pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima.

Media merupakan saluran penyampaian pesan dalam komunikasi antar manusia,

menurut Mc Luhan, media masa adalah perpanjangan dari alat indra kita. Melalui



media masa kita memperoleh informasi yang kita inginkan dan sebelumnya tidak kita

ketahui, media masa bekerja untuk menyampaikn informasi.

4. Informasi

Menurut Abdullatif, informasi adalah pembekalan masyarakat dengan berita yang

benar, maklumat yang sehat dan hakikat yang mapan dengan tujuan untuk membantu

mereka membentuk opini yang menggema terahadap suatu peristiwa atau

problematika dengan ungkapan yang objektif (Yusuf Khair, 1994: 24).

Secara etimologi, informasi berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu informacion

(tahun 1387) yang diambil dari bahasa Latin informationen yang berarti “garis besar,

konsep, ide”. Informasi merupakan kata benda dari “informare” yang berarti aktifitas

dalam “pengetahuan yang dikomunikasikan”.

Informasi juga dapat diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk

yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.

Adapun model yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu model Used and

Gratification (kegunaan dan kepuasan), model ini pertama kali diperkenalkan oleh

Herbert Bulmerdan dan Elihu Katz pada tahun 1974. Dalam teori ini dikatakan bahwa

pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan mengunakan media

tersebut. Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses

komunikasi. Pengguna media berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik

dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya, teori ini mengasumsikan bahwa

pengguna mempunyai alternatif untuk memuaskan kebutuhannya.

Menurut Onong, unsur media masa itu adalah:



1) adanya sumber informasi

2) isi pesan yang disampaikan

3) saluran informasi yang di gunakan

4) adanya khalayak atau masyarakat yang menjadi  sasaran media.

Dari model Used and Gratification, diambil suatu kesimpulan bahwa khalayak ikut aktif

dalam menggunakan media atau surat kabar untuk memenuhi kebutuhan informasi.

H. Konsep Oprasional

Dengan dilatarbelakangi masalah di atas, maka konsep oprasional akan menjadi tolak

ukur dilapangan nantinya. Adapun masalah yang akan diketengahkan dalam hal ini yaitu peran

Pekanbaru Pos sebagai media informasi di  RW 01 Kelurahan Simpang Empat kecamatan

Pekanbaru Kota.

Dalam hal ini akan diukur tentang bagaimana peran surat kabar Pekanbaru Pos dalam

memenuhi kebutuhan khalayak sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat

2. Memberikan hiburan kepada masyarakat

3. Memberikan pendidikan kepada masyarakat

4. Memberikan kontrol sosial kepada masyarakat

I. Metode Penelitian

. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan

persentase yaitu semua data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua kelompok, kualitatif dan



kuantitatif . Data yang berbentuk kualitatif digambarkan dengan kata-kata, sedangkan yang

berbentuk kuantitatif digambarkan dengan tabel dan persentase. (Suharsimi, 1993: 210)

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di RW 01 Kelurahan Simpang Empat Kecamatan

Pekanbaru Kota.

2. Subjek dan objek penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah seluruh warga  RW 01

Kelurahan Simpang Empat kecamatan Pekanbaru Kota yang membutuhkan surat

kabar Pekanbaru pos sebagai media dalam mencari informasi, sedangkan yang

menjadi objek adalah surat kabar Pekanbaru Pos.



3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari anggota masyarakat RW 01 Kelurahan

Simpang Empat kecamatan Pekanbaru Kota sesuai dengan data yang penulis peroleh

dari kantor lurah Simpang Empat dan ketua RW 01 yang berjumlah 502 jiwa.

Menurut Suharsimi, pengambilan sampel terhadap subyek penelitian yang kurang

dari 100 orang lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitan

populasi, selanjutanya jika jumlah subyeknya lebih dari 100 orang maka dapat

diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Dengan demikian, sampel dalam

penelitian ini berjumlah 20% dari 502 jiwa yaitu 100 orang. Adapun cara

pengambilan sampel adalah dengan menanyakan kepada setiap populasi yang

membaca Pekanbaru Pos sampai mendapat jumlah 100 orang.

4. Teknik pengumpulan data

Berhubungan dengan maksud penelitian yang akan dilakukan, maka jelaslah

bahwa teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga cara, yaitu:

1) Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi

penelitian terhadap aktivitas masyarakat yang menjadi populasi dan sampel

penelitian.

2) Metode Angket (Quesioner) yaitu berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan

kepada para responden dengan diisi sendiri untuk mengetahui peran surat kabar

Pekanbaru pos sebagai media informasi.

3) Dokumentasi yaitu dengan mengambil data atau dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan penelitian di kantor lurah kelurahan Simpang Empat.

5. Teknis analisis data



Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan

persentase yaitu semua data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua kelompok yaitu

kualitatif dan kuantitatif . Data yang berbentuk kualitatif digambarkan dengan kata-

kata, sedangkan yang berbentuk kuantitatif digambarkan dengan tabel dan persentase

(Suharsimi: 1993: 210)

Maka untuk mempermudah mencari atau menghitung sikap responden digunakan

rumus sebagai berikut:

= 100
P: Angka persentase.

F: Frekuensi yang sedang dicari persentasenya.

N: Responden (jumlah frekuensi/banyaknya individu).

(Sudjono: 2009: 43)

Sebagai tolak ukur:

Optimal : 76%-100%

Cukup optimal : 56%-75%

Kurang optimal : 40%-55%

Tidak optimal : kurang dari 40%

J. Sistematika Penulisan

Berdasarkan acuan Sistematika Penulisan karya ilmiah pada Fakultas Dakwah dan Ilmu

Komunikasi, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.



BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, alasan memilih judul, penegasan istilah,

permasalahan, tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoretis, konsep operasional,

metode penelitian dan sisteamtika penulisan.

BAB II: Tinjauan umum lokasi penelitian yang meliputi keadaan geografis dan demografis RW

01 Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota.

BAB III: Penyajian data

BAB IV: Analisis data

BAB V: Penutup yang terdapat kesimpulan dan saran-saran.




