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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media adalah alat-alat yang digunakan oleh sumber (source) untuk

menyampaikan pesan-pesannya kepada khalayak. Media sangat membantu

kegiatan komunikasi dalam menyampaikan pesan kepada khalayak yang terpisah

dari sumber secara jarak dan waktu. Berdasarkan segi perangkatnya, media secara

garis besar terbagi atas dua kelompok, yaitu media elektronik dan media cetak.

Media elektronik meliputi TV dan radio. CD dan DVD juga termasuk

kategori media elektronik. Sedangkan media cetak meliputi surat kabar, koran,

majalah, buku, juga leaflet dan pamflet. Media visual seperti fotografi juga dapat

menjadi bagian media cetak ketika fotografi menjadi sebuah media massa yang

berkomunikasi lewat gambar visual. Tujuan utama media cetak ini adalah sebagai

public speaking.

Media informasi dewasa ini berkembang amat pesat, baik media cetak,

elektronik maupun media internet. Dalam hal ini peningkatan dalam penyampaian

informasi juga telah didukung oleh teknologi yang semakin canggih. Surat kabar

merupakan salah satu sarana penyampaian informasi yang penting bagi

masyarakat luas. Surat kabar merupakan media massa yang paling tua

dibandingkan dengan jenis media massa lainnya. Sejarah mencatat keberadaan

surat kabar dimulai sejak ditemukannya mesin cetak oleh Johann Guternberg di

Jerman. Sedangkan keberadaan surat kabar di Indonesia ditandai dengan

perjalanan panjang melalui lima periode yakni masa penjajahan Belanda,



Penjajahan Jepang, menjelang kemerdekaan dan awal kemerdekaan, zaman orde

lama serta orde baru.

Perkembangan surat kabar sebagai media massa di Indonesia di tinjau dari

berbagai aspek kehidupan berpengaruh terhadap masyarakat. Dalam hal ini, surat

kabar merupakan salah satu sarana penyampaian informasi yang penting bagi

masyarakat luas. Surat kabar dapat bertahan hingga saat ini karena kemudahan

dan penyampaiannya yang massal, serta serentak. Hal ini membuat bisnis di

bidang pers mengalami persaingan yang ketat, karena itu industri surat kabar

dituntut untuk mengemas produk informasinya dengan lebih baik, serta lebih

canggih lagi mengingat bisnis informasi sudah menjadi trend di awal millenium

baru sampai saat era globalisasi saat ini. Peranan surat kabar terhadap pemberitaan

massal kepada masyarakat mempunyai dampak luas bagi sosialisasi dan publisitas

berita, dimana dalam penyampaiannya, surat kabar bisa lebih serentak dan

menyeluruh, serta mempunyai daya jangkau yang lebih luas, serta harga yang

relatif lebih murah dibandingkan media informasi lainnya, sehingga lebih

terjangkau oleh masyarakat.

Peran serta media amat dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun rakyat

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah mengharapkan dukungan

dan ketaatan masyarakat untuk menjalankan program dan kebijakan negara.

Sedangkan masyarakat juga ingin mengetahui program dan kebijakan pemerintah

yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan. Karena itu, bisnis pers khususnya surat

kabar, menjadi sebuah bisnis yang cukup menggiurkan, berdasarkan riset dari

World Associations Of Newspaper pada media cetak di Indonesia tahun 2009.



Jumlah pemasukan media cetak mengalami lonjakan yang cukup pesat yaitu

sebasar 34 persen dan memberikan laba sebesar 10.1 trilyun pada periode tersebut.

Penerimaan majalah dan surat kabar pun meningkat sebesar 25 dan 30 persen.

Surat kabar kini mengalami penetrasi pasar dan persaingan produk dalam era

globalisasi informasi ini. Bila memperhatikan surat kabar, maka secara langsung

akan mendapatkan berbagai cerita, artikel, gambar ataupun foto yang

berhubungan dengan sains. Berbagai hal ini adalah sumber belajar yang sangat

berharga untuk pengajaran dan pembelajaran.

Karena pertumbuhan media massa di mana-mana semakin pesat, maka

dalam perkembangan selanjutnya media massa kini dijadikan sebagai lahan bisnis

yang cukup subur mengingat tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari

kebutuhan informasi. Kegiatan penyebaran pesan melalui media ini pun menjadi

suatu industri karena dilihat dari sisi ekonominya, industri media merupakan suatu

kegiatan yang sifatnya komersil.

Jika kita melihat media sebagai bagian dari aktivitas industri, Albarran

(Sembiring, 2010) menyebutnya sebagai media economics, yaitu studi mengenai

bagaimana industri media menggunakan sumber-sumber yang terbatas jumlahnya

untuk memproduksi isi yang nanti didistribusikan kepada konsumen dalam

masyarakat untuk memuaskan beragam keinginan dan kebutuhan.

Picard (Sembiring, 2010) mengemukakan bahwa industri media adalah

industri yang unik karena mereka melayani dua pasar yang berbeda sekaligus

dengan satu produk (dual product market). Pada pasar yang pertama, yaitu



khalayaknya (pembaca, pemirsa, pendengar), industri menjual produk berupa

‘goods’. Radio dan TV menjual program acaranya yang dinilai dalam bentuk

rating, sedangkan koran dan majalah berupa bentuk fisik dari majalah dan koran

tersebut yang dinilai dalam jumlah tiras. Pasar yang kedua adalah pengiklan.

Kepada para pengiklan, media menjual “service” berupa ruang atau waktu siarnya

untuk digunakan beriklan. Jhon Dimmick dan Eric Rothenbuhler (Kertajaya,

2006;272-273) mengemukakan bahwa ada tiga sumber kehidupan bagi media,

yaitu content, capital dan audiences. Content terkait dengan isi dari sajian media,

misalnya program acara (TV, radio), berita/feature, dan lain sebagainya. Capital

menyangkut sumber dana untuk menghidupi media. Sedangkan audience terkait

dengan masalah segmen yang dituju, misalnya. Dengan demikian, dapat dipahami

mengapa media banyak digunakan untuk kepentingan komersial. Karena untuk

dapat mempertahankan hidup dengan memenangkan persaingan media

membutuhkan sumber hidupnya baik capital, content, maupun audience. Ketiga

sumber hidup media tersebut saling berhubungan. Dengan content yang menarik,

audience akan tetap memilih stasiun TV tertentu sebagai saluran favoritnya.

Semakin banyak audience yang menonton program tersebut maka semakin tinggi

pula ratingnya.

Sama halnya dengan majalah. Dengan content yang menarik, para

pembaca akan memilih salah satu majalah sebagai majalah favoritnya. Semakin

banyak pembaca yang berminat pada suatu majalah, maka akan semakin banyak

pihak yang ingin beriklan di majalah tersebut.



Sebagai suatu bentuk usaha, bisnis media juga tetap memerlukan adanya

promosi sebab salah satu senjata utama dalam berbisnis adalah dengan

melakukan kegiatan

Pada tahun 1998 Pekanbaru Pos masih bernama Utusan, saat itu masih

berbentuk tabloid mingguan yang bertemakan Koran Masuk Desa (KMD).

Sasaran pembacanya adalah masyarakat pedesaan. Satu tahun kemudian, tahun

1999 tabloid mingguan dirubah menjadi Koran Harian, namun namanya masih

tetap Utusan, karena minat pembacanya semakin meningkat. Pada tanggal 1 Juni

2000 nama Koran Utusan dirubah menjadi Harian Pekanbaru Pos oleh

managemen perusahaan.

Awal berdirinya Harian Pagi Pekanbaru Pos, adalah untuk menghindari

kejenuhan masyarakat terhadap berita politik yang tidak pernah usai. Menyadari

demikian timbullah inisiatif dari manajemen Riau Pos Group (RPG) untuk

mendirikan sebuah media informasi yang khusus membahas tentang wajah koran

murni Pembangunan yang terjadi di Riau, karena Koran Pekanbaru Pos di bawah

kekuasaan Riau Pos Group maka kantor sekretariatnya pada saat itu di samping

Riau Pos yang terletak di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 10,5 Pekanbaru.

Nama Pekanbaru Pos diambil dari nama tempat yang menjadi komuniti news

paper (koran perkotaan), dengan sumber berita diperoleh dari polisi, jaksa,

pengacara, DPRD, eksekutif, korban, pelaku, akademisi, tokoh masyarakat, LSM,

dan lain sebagainya, dengan prosedur pemberitaan standar atau seperti surat kabar

lainnya. Pembaca Pekanbaru Pos sudah tersebar hampir di seluruh Kabapaten dan



Kota di Riau, antara lain Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Pelalawan, Siak,

Bengkalis, Dumai, dan Kuansing.

Pekanbaru pos ikut serta dalam mengawasi pembangunan daerah melalui

berita-berita yang actual karena kegunaan media massa adalah memberikan

informasi yang sebenarnya agar masarakat tahu tentang pembangunan daerahnya

Karena dewasa ini banyak media yang hanya mengedepankan tentang

pencitraan para pemimpinnya dan kriminalitas yang terus berkembang di

masarakat umum tanpa tabu lagi maka pekanbaru pos lebih mengedepankan berita

tentang pembangunan yang terjadi baik di Riau daratan maupun di Riau

kepulauan.

Dan masyarakat di daerah Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekan

baru setiap hari membaca surat kabar sebagai kebutuhan memenuhi informasi

berita dan Pekanbaru Pos sebagai media informasi dalam menunjukkan informasi

pembangunan secara realita.

Dari latar belakang inilah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dalam sebuah karya tulis ilmiah tentang surat kabar Pekanbaru Pos dalam

kaitannya sebagai sarana informasi Pembangunan masyarakat dengan judulnya :

“Peranan Surat Kabar Pekanbaru Pos Sebagai Media Informasi

Pembangunan Bagi Masyarakat Kelurahan Delima Kecamatan Tampan

Pekanbaru”



B. Alasan Pemilihan Judul

1. Penulis ingin meneliti tentang bagaimanakah Peranan Surat Kabar

Pekanbaru Pos Sebagai Media Informasi Pembangunan Bagi masyarakat

di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru Surat.

2. Menurut penulis judul itu patut diteliti karena untuk lebih mendalam

secara ilmiah terutama peranan Pekanbaru Pos dalam memberikan

informasi Pembangunan bagi masyarakat Kelurahan Delima apakah di

anggap penting dan cukup dalam memenuhi kebutuhan informasi.

C. Penegasan Istilah

1. Peranan

Peranan adalah fungsi berperan dalam suatu kegiatan atau keikut sertaan

(Anton 1999;650). Dan dalam Kamus Besar Bahasa Insonesia , peranan

adalah mengambil bagian atau turut aktif dalam suatu bagian yang ada

oleh suatu individu (Badudu 1999;1037).

2. Surat Kabar Pekanbaru Pos

Surat Kabar Pekanbaru Pos adalah salah satu surat kabar yang banyak

memuat berita Pembangunan. Pekanbaru Pos merupakan anak dari Riau

Pos di bawah manajemen Riau Pos Group (RPG), yang beralamat di Jalan

KH Ahmad Dahlan 14C Pekanbaru.

3. Media Informasi

Media adalah sarana yang digunakan oleh komunikator sebagai saluran

untuk menyampaikan suatu pesan kepada komunikan jadi tempatnya atau

banyak jumlahnya atau kedua-duanya. (Effendy, 1999;220)



D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Bagaimanakah Peranan Surat Kabar Pekanbaru Pos Sebagai Media

Informasi Pembangunan Bagi masyarakat di Kelurahan Delima

Kecamatan Tampan Pekanbaru?

b. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Redaksi Surat Kabar Pekanbaru

Pos dalam meningkatkan peran Sebagai Media Informasi

Pembangunan Bagi Masyarakat Kelurahan Delima Kecamatan

Tampan Pekanbaru?

2. Batasan Masalah

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang peranan surat

kabar Pekanbaru Pos sebagai media informasi Pembangunan bagi

masyarakat Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan tentang :

a. Bagaimana peranan surat kabar Pekanbaru Pos dalam memberikan

informasi Pembangunan di Kelurahan Delima Kecamaan Tampan.

b. Faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat untuk membaca dan

memilih surat kabar Pekanbaru Pos sebagai media pemberi informasi

Pembangunan di Kelurahan Delima kec Tampan.



E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui dan menganalisa peranan surat kabar Pekanbaru Pos

dalam memberikan informasi Pembangunan pada masyarakat di Kelurahan

Delima kecamatan Tampan.

b. Untuk mengetahui faktor apakah yang mendorong masyarakat di

Kelurahan Delima kecamatan Tampan mendapatkan informasi

Pembangunan dari surat kabar Pekanbaru Pos.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Untuk menambah khazanah keilmuan.

b. Untuk melengkapi dan mencapai gelar strata satu di jurusan Ilmu

Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Kerangka Teoritis

1. Peranan

Dalam kamus besar bahasa indonesia (2001;854) peranan adalah bagian

yang dimainkan seorang atau tindakan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Menurut David Berry peranan adalah seperangkat harapan-harapan yang

dikenakan individu yang menempati kedudukan Pembangunan tertentu. (1995;99)



Perana merupakan fungsi atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan atau ikut

serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Seperti halnya media Pekanbaru Pos

sebagai media informasi Pembangunan bagi mayarakat khususnya wilayah Riau.

Dalam proses tersebut tidak bisa tidak menggunakan komunikasi melalui media

dalam penyampaian pesan, ide-ide, berita lainnya terhadap masyarakat.

Sedangkan pengertian peranan adalah fungsi, tugas, (Badudu,Zein, 1991;1037),

sedangkan dalam kamus umum Bahasa Indonesia bagian dari tugas utama yang

harus dilaksanakan (Anton Moelono, 1988;667).

Masyarakat merupakan suatu subjek dari komunikasi maka kita harus

memberikan dan memahami bagaimana terjadinya informasi antara masyarakat

dan komunikator (agen perubahan) dapat berjalan dengan lancer dan efektif.

Menurut Wilburn Sehram yang efektif itu adalah yang disebut dengan “A-A”,

yaitu :

1. Attention (perhatian)

2. Interest (kepantingan)

3. Desire (keinginan)

4. Decision (keputusan)

5. Action (tindakan)

Dalam proses tersebut tidak lepas dari unsur-unsur komunikasi. Menurut

David K Berlo dikenal sebagai SMCR Yaitu source (pengirim), Massage (pesan),

Chanel (saluran/media), Reciever (penerima) dan kemudian ditambah oleh

Charles Osgood Milliam menambah Unsur Efek dan umpan balik (fead back)

(Hapied, 1998;22).



Jika dilihat dari unsur komunikasi yang efektif, dimana suatu media tidak

bisa tidak memenuhi syarat tersebut dalam menyampaikan pesan kepada

masyarakat, seperti media Pekanbaru Pos yang memberikan informasi

Pembangunan kepada masyarakat. Dengan menggunakan media dapat membantu

masyarakat mengetahui Pembangunanitas apa saja yang terjadi.

Keikutsertaan media dalam membangun masyarakat ini sesuai sifat, fungsi

dan misi, yaitu terbuka, mencerdaskan masyarakat lewat tulisan-tulisannya dan

sebagai kontrol Pembangunan masyarakat. Sedangkan fungsi media yang terdapat

di dalam surat kabar (pers) yaitu :

1. Sebagai pemberi informasi

2. Membuat keputusan

3. Sebagai pendidik (Zulkarnain, 1998;85-86)

Maka media massa khususnya cetak dalam masyarakat sangat dituntut

untuk ikut serta dalam proses pembangunan dalam berbagai hal seperti media

cetak Pekanbaru Pos yang berperan dalam memberikan informasi kepada

masyarakat tentang Pembangunanitas. Dimana Pembangunanitas telah menjadi

hal yang sangat meresahkan bagi masyarakat.

a. Macam-macam Peranan

1. Peranan individu adalah bagaimana seorang individu menjalankan

sebagai seorang makhluk Pembangunan dengan hubungannya dengan

individu lain, atau dalam kehidupan antara bawahan dan atasan.



2. Kerjasama kelompok adalah kerja sama antara dua orang atau lebih

dalam menjalankan peranannya sebagai pemberi harapan kepada orang

lain. (David, 1995;99).

b. Hal-hal yang mempengaruhi peranan

Peranan adalah fungsi, tugas (Badudu,Zein, (1994;1037), sedangkan dalam

kamus umum bahasa Indonesia diartikan bagian dari tugas utama yang harus

dilaksanakan (Anton Moelono, 1988;667) yang dimaksud dalam peranan disini

adalah bagaimana peranan surat kabar Pekanbaru POS menginformasikan berita

Pembangunan kepada masyarakat. Sedangkan potensi itu dapat diartikan potensi

yang dapat digunakan untuk memenuhi tujuan terrentu. Dalam merubah

masyarakat baik itu perubahan perilaku, budaya, dan pendidikan harus adanya

agen perubahan dalam mejalankan peranannya.

Dalam memainkan peranan tentu ini mempunyai beberapa faktor untuk

merubah masyarakat, yaitu :

1. Sebagai katalisator, menggerakkan masyarakat untuk mau melakukan

perubahan.

2. Sebagai pemberi pemecah persoalan.

3. Sebagai pembantu proses perubahan.

4. Sebagai penghubung dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk

memecahkan masalah yang dihadapi. (Zulkarnain. 1996;115)

Pentingnya sebuah informasi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi

khalayak. Hal ini depengaruhi oleh semakin tingginya tingkat pendidikan, dimana

keinginan untuk mencari dan memperoleh informasi di media massa semakin



meningkat. Kebutuhan informasi dalam berbagai hal, baik itu informasi di bidang

pembangunan dimana fungsi media masa dalam hal ini yaitu sebagai informasi

yang berguna untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan

meningkatkan kesadaran akan perlunya sebuah informasi.

Sedangkan peranan surat kabar Pekanbaru Pos dalam memberikan

informasi Pembangunan dimana dengan adanya media massa atau surat kabar

pemerintah akan dapat menyampaikan pesan-pesannya kepada masyarakat

sehingga akan mengetahui dengan jelas program-program apa yang dilaksanakan

pemerintah untuk pencegahan Pembangunanitas. Sebaliknya masyarakat juga

dapat menyampaikan pesan-pesan Pembangunan berupa tuntutan atau dukungan

kepada pemerintah dan aparat penegak hukumnya dalam merespon undang-

undang dan kebijakan yang ada. Sehingga dalam hal ini surat kabar Pekanbaru

Pos dijadikan penghubung antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Selain

informasi Pembangunan, surat kabar Pekanbaru Pos juga memuat informasi

hiburan yang berguna untuk menghilangkan kejenuhan karena bekerja seharian,

informasi olahraga, pameran dan iklan masyarakat.

2. Media Surat Kabar

Surat kabar adalah kumpulan berita, artikel, cerita, iklan, dan sebagainya

yang dicetak di atas ukuran plano, terbit secara teratur bisa setiap hari ataupun

perminggu. (Totok Djuroto, 2002;10)

Sedangkan menurut Onang Uchajana Efendy surat kabar adalah lembaran

yang tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat, dengan ciri-ciri



terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa aktual, mengenai apa saja

dan dimana saja di seluruh dunia yang mengandung nilai untuk diketahui

khalayak. (Onang Uchajana Efendy, 1989;241)

a. Ciri-ciri Surat Kabar

Adapun ciri-ciri surat kabar adalah sebagai berikut :

1) Publisitas

Publisitas adalah surat kabar yang diperuntukkan untuk umum karena

isinya berupa berita, tajuk rencana, artikel yang harus bekaitan langsung

dengan masyarakat.

2) Universalitas

Universalitas adalah surat kabar harus memuat etika berita mengenai

kejadian-kejadian di seluruh dunia dan tentang segala aspek kehidupan

manusia. Untuk memenuhi cirri-ciri inilah maka surat kabar yang besar

harus melengkapi dirinya dengan wartawan-wartawan khusus mengenai

bidang tertentu, menempatkan koresponden di kota-kota penting, baik

dalam Negeri untuk meliputi berita-berita Nasional maupun berita-berita

Internasional yang terdapat diluar negeri.

3) Aktualitas

Aktualitas adalah kecepatan dalam menyampaikan laporan mengenai

masyarakat kepada khalayak. Aktualitas merupakan suatu hal terpenting

karena aktual itu berarti yang dicari-cari oleh pembaca dan dalam hal ini

juga menyangkut juga masalah persaingan dengan surat kabar yang lain

tentang keaktualitasan berita yang disajikan.



Aktualisas surat kabar hanya dalam 24 jam saja, maka surat kabar harus

disesuaikan dengan berita-berita yang disajikan oleh media lain seperti

televisi dan radio, sehingga pembaca yang tidak sempat menonton berita

mereka bisa membacanya disurat  kabar. Tertinggalnya informasi surat

kabar dengan media elektronik dalam hal kecepatan, maka jurnalistik surat

kabar diharuskan untuk menyusun beritanya sedemikian rupa, sehingga

bobotnya tidak pada hal-hal yang telah diketahui khalayak melalui radio

dan televisi.

Adapun aspek yang harus ditonjolkan dalam surat kabar adalah

Why-nya sedangkan unsur yang lainnya hanya sebagai pelengkap.

Seandainya dalam suatu pertandingan olahraga kejuaraan maka figuryang

kita andalkan kalah maka yang harus ditonjolkan oleh berita surat kabar

ialah mengapa sampai kalah. Untuk menyusun berita seperti itu sangat

sulit karena semuanya telah disiarkan oleh media massa yang lain. Maka

perlu adanya pelaporan mendalam (dept reporting) dengan memasukkan

rasa kemanusiaan (human interest) agar berita menarik untuk dibaca.

Selain ke tiga cirri di atas surat kabar juga memiliki ciri lain, yaitu

Periodisitas yang berarti suatu surat kabar yang penerbitannya teratur

(periodic) baik itu harian, mingguan atau bulanan. Menurut Schuson

(1978;13) adapun ciri surat kabar adalah :

1. Lebih ringan

2. Bersifat menghibur

3. Menekankan human interest



4. Penyajian lebih banyak menyangkut masalah kejahatan dan

tindakan kekerasan

5. Skandal dan tokoh penting lebih bersifat sensasional

6. Masyarakat pembacanya sangat luas yang terdiri dari

masyarakat berpenghasilan rendah sampai kelompok orang

yang berpendidikan tinggi

b. Sifat Surat Kabar

Onong uchjana Efendy (2003;155) adapun sifat dari surat kabar adalah

sebagai berikut :

1. Terekam

Dimana berita-beria yang disiarkan oleh surat kabar tersusun dalam

alenia, kalimat dan kata-kata yang tersusun dalam bentuk huruf yang

dicetak pada kertas. Jadi setiap peristiwa yang diberitakan akan

terekam dapat dibaca setiap saat dan dapat dikaji ulang serta dijadikan

dokumentasi dan bisa dijadikan bukti untuk keperluan tertentu.

2. Menimbulkan perangkat mental secara aktif

Dimana berita surat kabar yang akan disampaikan ke khalayak

menggunakan bahasa dengan huruf yang tercetak mati diatas kertas,

maka agar bisa dimengerti maknanya oleh pembaca harus

menggunakan perangkat mental secara aktif dimana wartawan yang

menyusun berita harus menggunakan bahasa yang umum dan lazim

sehingga mudah dicerna oleh pembaca.

3. Pesan menyangkut kebutuhan komunikan



Dalam menyampaikan pesan kepada komunikan harus mengenai

sasaran sehingga apa yang diinginkan tercapai. Seorang ahli

komunikasi Wilbur Schrammdalam karyanya “How Communication

Work” (Onong Uchjana Efendi, 2002;159) menyatakan :

a) Pesan hendaknya dirancang dan disampaikan sedemikian rupa

sehingga dapat menarik sasaran yang dituju.

b) Pesan hendaknya menggunakan tanda-tanda yang tertuju pada

pengalaman yang sama antara sumber dan sasaran sehingga

mudah dimengerti.

c) Pesan hendaknya membangkitkan kebutuhan akan sasaran dan

cara untuk mendapatkan kebutuhannya.

d) Pesan hendaknya memberikan saran untuk memperoleh

kebutuhan yang layak pada sasaran pada saat digerakkan untuk

memberikan tanggapan yang dikehendaki.

Hafied Cangara (2002;139) mengatakan bahwa surat kabar dibagi sifat

penerbitannya, periode terbitnya dan segi ukurannya atau isi. Surat kabar menurut

periode terbitnya ada dua macam yaitu surat kabar harian dan surat kabar

mingguan.

1. Surat kabar harian adalah surat kabar yang terbit setiap hari baik dalam

bentuk edisi pagi maupun edisi sore.

2. Surat kabar mingguan adalah surat kabar yang terbit satu kali dalam

seminggu.



Dari segi ukurannya, ada yang terbit dalam bentuk plano, dan ada yang

terbit dalam bentuk tabloid. Sedangkan isinya dapat dibedakan atas dua macam

yakni surat kabar yang bersifat umum dan surat kabar yang bersifat khusus :

1. Surat kabar yang bersifat umum isinya terdiri dari berbagai macam informasi

yang ditujukan untuk masyarakat umum.

2. Surat kabar bersifat khusus isinya memiliki ciri khas tertentu dan memiliki

pembaca tertentu pula, misalnya surat kabar pedesaan, surat kabar untuk

wanita dan semacamnya.

Sifat dan ciri penerbitan surat kabar juga dimiliki oleh penerbitan majalah

atau berkala. Hanya saja bentuk majalah dan berkala lebih besar dari pada buku

dan waktu terbitnya adalah mingguan dan bulanan. Setidak-tidaknya terbit satu

kali dalam satu bulan.

c. Fungsi Surat Kabar

Surat kabar tidak hanya menjelaskan berita tetapi juga sebagai media

menyampaikan informasi kepada khalayak ramai. (Onong Uchjana Efendy,

2000;65). Adapun fungsi dari surat kabar ini adalah :

1. Fungsi Menyiarkan Informasi

Menyiarkan informasi merupakan fungsi yang pertama dan utama.

Dimana khalayak sebagai pembaca berlangganan atau membeli surat

kabar karena mereka memerlukan informasi mengenai beberap hal dan

peristiwa yang terjadi di muka bumi ini.



2. Fungsi Mendidik

Dalam hal ini surat kabar juga bisa dijadikan sebagai sarana pendidikan

massa (mass education) karena surat kabar memuat tulisan-tulisan yang

mengandung pengetahuan sehingga khalayak pembaca bertambah

pengetahuannya. Fungsi mendidik secar imflisif yaitu berbentuk berita,

sedangkan dalam bentuk artikel atau cerita bersambung yang disebut

sebagai fungsi eksplisif yang juga mengandung pendidikan.

3. Fungsi Menghibur

Hal yang bersifat hiburan sering dimuat disurat kabar untuk

mengimbangi berita-bearita berat(hard news) yang berbobot. Isi surat

kabar yang bersifat hiburan bisa berbentuk cerita pendek , teka teki

silang, pojok, karikatur dan tidak jarang berita yang mengandung rasa

kemanusiaan (human interest).pemuatan isi mengandung hiburan semata-

mata untuk melemaskan ketegangan pembaca setelah dihidangi oleh

artikel dan berita-berita yang berat.

4. Fungsi Mempengaruhi

Ini merupakan peranan yang sangat penting dalam penyajian surat kabar

yang disampaikan kepada khalayak ramai karena isi berita yang disajikan

sangat penting untuk menarik perhatian pembaca agar ia tidak lari kepada

media lain dalam mencari berita. Karena surat kabar yang independent ia

bebas menyatakan pendapat dan kontrol Pembangunan. Fungsi yang

mempengaruhi dalam bidang perniagaan terdapat pada iklan-iklan yang



dicantumkan dalam surat kabar. Menurut Joseph A. Devito (1997;511)

surat kabar mempunyai dua fungsi umum :

1. Merupakan sumber informasi tentang apa yang sedang terjadi dan

didunia dan daerah setempat. Orang lebih tua lebih terdidik

membaca surat kabar untuk fungsi ini.

2. Untuk menghibur, dan fungsi inilah digunakan oleh kaum muda

dan kaum yang kurang terdidik membaca surat kabar dalam

bentuk rubric seni, olahraga atau komik.

Bahasa surat kabar menurut Dede Mulkam ( 2001;14) harus memiliki

empat karakteristik :

1. Keakuratan dimana bahasa surat kabar diperlukan terutama dalam

kaitannya dengan penulisan fakta dan data dalam surat kabar.

2. Singkat bahwa dalam bahasa surat kabar mengandung makna

bahwa bahasa yang digunakan sesingkat mungkin dan tidak

bertele-tele, tidak mengandung makna lain yang tidak sesuai.

3. Kejelasan bahwa kejelasan dalam surat kabar mengadung

pengertian bahwa walaupun bahasa yang digunakan sesingkat

mungkn namun memiliki kejelasan makna yang terkandung di

dalamnya.

4. Sederhana yaitu bahasa yang digunakan harus tetap muda dipahami

oleh khalayak.

Setiap media massa mempunyai kelebihan tersendiri begitu juga dengan

surat kabar. Kelebihan dari surat kabar Hafied Cangara (2002;139) dimana surat



kabar ini mampu memberikan informasi yang lebih lengkap, bisa dibawa kemana-

mana, terdokumentasi sehingga mudah diperlukan. Serta tidak memiliki jaringan

sendiri sehingga mudah didapatkan dan bisa dijangkau oleh khalayak yang berada

di pelosok dunia.

Surat kabar boleh dikatakan sebagai media massa tertua sebelum

ditemukaannya film, radio dan TV. Surat kabar memiliki keterbatasan karena

hanya bisa dinikmati oleh mereka yang bisa melihat huruf, serta lebih banyak

disenangi oleh orang tua dari pada kaum remaja dan anak-anak, dan salah satu

kelebihan dari surat kabar dimana ia mampu memberi informasi ketempat yang

jauh.

Surat kabar memiliki inovasi yang tinggi dibanding buku cetak dan

kekhususan dari surat kabar jika dibandingkan dengan sarana budaya komunkasi

lainnya terletak pada individualisme. Berorientasi pada kenyataan, kegunaan dan

kecocokkannya dengan tuntutan kebutuhan kelas Pembangunan baru yakni pada

para usahawan kota dan orang professional.

3. Informasi Pembangunan

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua

paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin

1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup

teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan

teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses

perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan

(under-development) ketergantungan (dependent development) dan sistem



dunia (world system theory) sesuai dengan klassifikasi Larrain (1994).

Sedangkan Tikson (2005) membaginya kedalam tiga klassifikasi teori

pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. Dari

berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang

pengertian pembangunan.

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik

untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling

tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran

tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi

klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh

Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pen-

dahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Namun,

ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal

ini, pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk

menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga

negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi

(Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004:84). Tema pertama adalah koordinasi,

yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang

telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang

lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan

hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan.

Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan

hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan



adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti

pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan

nilai-nilai moral dan etika umat.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi

yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa

saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu

dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum

ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk

melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 201:2005).

Siagian (1994:77) memberikan pengertian tentang pembangunan

sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang

berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan

pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation

building)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994:35) memberikan

pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke

arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya

pemikiran yang mengidentikkan pembangunan dengan perkembangan,

pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan

dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek

perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta

industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun

begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil,



karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang

berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya

merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy

Supriyadi Bratakusumah, 2005 : 65).

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup

seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan,

pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994 : 90).

Portes (1996:22) mendefenisiskan pembangunan sebagai transformasi

ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang

direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Deddy T. Tikson (2005:89) bahwa pembangunan nasional

dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara

sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui

peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa,

sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar.

Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan

berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi

ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian

kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya

sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas

rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan

transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya



semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan

norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke

materialism/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada

penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern

dan rasional.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek

kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung

pada level makro (nasional) dan mikro (commuinity/group). Makna penting

dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress),

pertumbuhan dan diversifikasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah

semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan

terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi

secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy

Supriyadi Bratakusumah, 2005:32).

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat

yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak

lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah

ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh

karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses trasformasi dan perubahan

dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial,

budaya, dan sebagainya.



Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses

perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan

menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses

perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal

mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan

alat-alat yang tradisional.

Selanjutnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk

ilmu-ilmu sosial, para Ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk

menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah. Secara sederhana

pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan

perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah

menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang

mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Seiring de-

ngan perkembangannya hingga saat ini belum ditemukan adanya suatu

kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut. Akan tetapi untuk dapat

membedakan keduanya tanpa harus memisahkan secara tegas batasannya, Siagian

(1993:45) dalam bukunya Administrasi Pembangunan mengemukakan,

“Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan

bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan

pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu

kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kualitatif dan

merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.”



Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan

tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat

menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai

akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa

pengembangan/perluasan (expansion) atau peningkatan (improvement) dari

aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

4. Kajian Penelitian Terdahulu

Peranan surat kabar Pekanbaru Pos dalam memberikan informasi

pembangunan kepada masyarakat sangat penting hal ini disebabkan oleh

kebutuhan khalayak yang bermacam-macam atau heterogen sehingga mereka

mencari informasi criminal sesuai dengan kebutuhan dan profesi masing-masing

saja.

Peranan Komunikasi Dalam Pembangunan di Indonesia dan juga di

daerah. komunikasi pembangunan Konsep komunikasi pembangunan dapat dilihat

dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, komunikasi pembangunan

meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan

secara timbal balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha

pembangunan; terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses

perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan.

Dalam arti sempit, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara,

serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan

yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada

masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat



memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasangagasan

yang disampaikan. Dalam karyanya, Schramm (1994:90) merumuskan tugas

pokok komunikasi dalam suatu perubahan sosial dalam rangka pembangunan

nasional, yaitu :

1. menyampaikan kepada masyarakat, informasi tentang pembangunan

nasional, agar mereka memusatkan perhatian pada kebutuhan akan perubahan,

kesempatan dan cara mengadakan perubahan, sarana-sarana perubahan, dan

membangkitkan aspirasi nasional.

2. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian

secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar

melibatkan semua pihak yang membuat keputusan mengenai perubahan, memberi

kesempatan kepada para pemimpin masyarakat untuk memimpin dan

mendengarkan pendapat rakyat kecil, dan menciptakan arus informasi yang

berjalan lancar dari bawah ke atas

3. mendidik tenaga kerja yang diperlukan pembangunan, sejak orang

dewasa, hingga anak-anak, sejak pelajaran baca tulis, hingga keterampilan teknis

yang mengubah hidup masyarakat.

Media massa menurut Schramm secara sendirian atau bersama lembaga

lain dapat melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai pemberi informasi. Tanpa media massa sangatlah sulit untuk

menyampaikan informasi secara cepat dan tepat waktu seperti yang diharapkan

oleh suatu negara yang sedang membangun.



2. Pembuatan Keputusan. Dalam hal ini media massa berperan sebagai

penunjang karena fungsi ini menuntut adanya kelompok-kelompok diskusi yang

akan membuat keputusan, dan media massa menyampaikan bahan untuk

didiskusikan serta memperjelas masalah yang sedang diperbincangkan.

3. Sebagai Pendidik. Sebagian dapat dilaksanakan sendiri oleh media

massa, sedangkan bagian yang lainnya dikombinasikan dengan komunikasi

antarpribadi. Misalkan program-program pendidikan luar sekolah, atau siaran

pendidikan.

Peran lain bagia media massa menurut Schramm, antara lain :

1. Meluaskan wawasan masyarakat

2. Memfokuskan perhatian masyarakat kepada pembangunan

3. Meningkatkan aspirasi

4. Membantu mengubah sikap dan praktek yang dianut

5. Memberi masukan untuk saluran komunikasi antar pribadi

6. Memberi status.

7. Memperlebar dialog kebijakan

8. Menegakkan norma-norma sosial

9. Membantu membentuk selera

10. Mempengaruhi nilai-nilai yang kurang teguh dianut dan menyalurkan

sikap yang lebih kuat



H. Konsep Operasional

Adapun konsep oprasional ini adalah sebagai cara untuk mencari

indikator-indikator yang digunakan dalam mencari jawaban di lapangan terhadap

masalah yang dihadapi dalam menjajaki peranan yang dilakukan oleh surat kabar

Pekanbaru Pos terhadap masyarakat kelurahan Delima yang menjadi pelanggan

surat kabar Pekanbaru Pos, maka penulis menetapkan indikator-indikator sebagai

berikut :

a. Indikator-indikator surat kabar Pekanbaru Pos berperan baik dalam

memenuhi kebutuhan informasi pembangunan bagi pembaca/Masyarakat

Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru :

1. Masyarakat yang menjadi pelanggan ingin mengetahui informasi

pembangunan melalui media massa khususnya Pekanbaru Pos

2. Pelanggan mengetahui dan memahami berita Pembangunan yang

disampaikan

3. Pelanggan menjadikan surat kabar Pekanbaru Pos sebagai sumber

informasi Pembangunan

4. Kepuasan pelanggan terhadap berita dalam hal ini mengenai informasi

Pembangunan yang disampaikan

5. Berita atau pesan yang disampaikan mempunyai sasaran yang jelas

b. Indikator-indikator surat kabar Pekanbaru Pos berperan sebagai media

informasi Pembangunan :

1. Pelanggan setuju dengan photo-photo gambar pembangunan yang

ditampilkan oleh surat kabar Pekanbaru Pos



2. Pelanggan setuju dengan penulisan berita Pembangunan yang dimuat

oleh surat kabar Pekanbaru Pos

3. Pelanggan mengetahui bahwa pelaku penyelewengan dan

Pembangunan diberi sanksi secara hukum

4. Pembangunan ingin diketahui serta dijadikan sebagai pengetahuan.

Sesuai konsep teoritis yang penulis kembangkan tentang peranan surat kabar

pekanbaru pos dalam menyampaian media informasi untuk warga kecamatan

tampan kelurahan delima pekanbaru yang terbagi

1. Macam-macam Peranan

2. Hal-hal yang mempengaruhi peranan

3. Fungsi Menyiarkan Informasi

4. Fungsi Mendidik

5. Fungsi Menghibur

6. Fungsi Mempengaruhi

7. Informasi Pembangunan

I. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, desain yang digunakan adalah metode penelitian

deskriptif kualitatif dengan penyajian analisis secara statistik deskriptif sesuai

dengan tujuan penelitian untuk menguraikan sifat-sifat dari keadaan. Data

yang diperlukan akan diperoleh berdasarkan atas perumusan masalah dan



dipergunakan pencaharian fakta dengan interpretasi yang tepat dan dengan

tujuannya adalah memberikan gambaran terperinci yang di jawab memalui

wawancara dan observasi berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan

(Nawawi,2001:663).

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Delima Pekanbaru. Pengambilan

lokasi ini dipilih mengingat sebuah kelurahan yang berada di dekat tengah kota.

Yang berada disamping itu kantor Pekanbaru Pos yang terletak di Jalan Sukarno-

Hatta di sehingga masyarakat Kelurahan Delima lebih mudah untuk mendapatkan

informasi lebih cepat di samping itu juga kemajemukan warga kelurahan delima

juga merupakan suatu hal yang sangat menantang dalam pemenuhan kebutuhan

informasi pembangunan lewat media massa. Letak wilayah yang strategis dengan

pusat kota sebagai arus lalu lintas berbagai lapisan masyarakat sebagai tempat

pendidikan serta kedekatan wilayah dengan lembaga institusi pemerintah.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Surat Kabar

Pekanbaru Pos, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah

Masyarakat di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru.



3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya

juga disebut studi populasi atau studi sensus. (Suharsimi Arikunto, 2006 ;

130) Yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat

di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru yang berjumlah

32.453 orang. (Sumber Kantor Lurah Delima)

b. Sampel

Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian

tersebut disebut penelitian sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil

populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita

bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.

(Suharsimi Arikunto, 2006 ; 131) yang akan dijadikan sampel dalam

penelitian ini adalah masyarakat RT 4 RW 10 di Kelurahan Delima

Kecamatan Tampan Pekanbaru yang langsung penelitih pilih dan juga di

tunjuk langsung oleh ketua Rw sebagai tokoh masyarakat kerena

mengetahui dan dapat mewakili keinginan masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan informasi.

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah sampel

random atau sampel acak. Teknik sampling ini diberi nama demikian

karena di dalam pengambilan sampelnya, peneliti “mencampur” subjek-



subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Dengan

demikian maka peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subjek

untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel. Maka apabila

subjeknya kurang dari 300, lebih baik diambil semua sehingga

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah

subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih,

hal ini dilihat dari berbagai hal antara lain:

a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana.

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini

menyangkut banyak sedikitnya data.

c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian

yang resikonya besar, tentu saja jika sampel besar, hasilnya akan

lebih baik. (Arikunto, 2006 ; 134)

4. Teknik Pengumpulan Data

Tehknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara di lakukan kepada masyarakat pembaca untuk mendapatkan

data sesuai dengan penelitian yang bertujuan untuk memperkuat hasil

penelitian.

b. Observasi



Observasi penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilaksanakan

dengan cara mengadakan pengamatan dan penelitian secara langsung ke

lapangan untuk memperoleh data subjektif yang bekaitan dengan

persoalan yang akan dibahas. Karl Weick (dikutip dari Seltiz Wrigtsman,

dan Cook 197: 253) mendepenisikan observasi sebagai pemilihan

pengubahan, percatatan pengodean serangkaian perilaku dan suasana

yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan-tujuan

empiris.(Rakhmat, 2004: 83)

c. Dokumentasi

Merupakan pengambilan data pada dokumen-dokumen yang berkenaan

dengan penelitian yang mengambil data di Kantor Lurah Delima dan

kantor surat kabar Pekanbaru Pos di jalan KH Ahmad Dahlan 14C

d. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriftif kualitatif

yaitu metode yang menggunakan hasil wawancara dan dokumentasi

dengan narasumber untuk mendapatkan data yang valid

J. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang jelas dalam penulisan penelitian ini

maka penulis akan menyusun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang masalah, alasan pemilihan judul,

penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian,



kerangka teoritis, konsep operasional, metodologi penelitian, dan

sistematika penilisan

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Tujuan umum lokasi penelitian yang meliputi keadaan Geografis

dan Demografis Kelurahan Delima Pekanbaru, Surat Kabar Pekan

baru Pos.

BAB II : PENYAJIAN DATA

Data dari observasi, angket, dan dokumentasi, tarhadap Peranan

Surat Kabar Pekanbaru Pos Sebagai Media Informasi

Pembangunan Bagi Masyarakat Kelurahan Delima Kecamatan

Tampan Pekanbaru”

BAB IV :   ANALISA DATA

Menganalisa yang berarti bahwa  penelitian dilaksanakan dan

disajikan (pada bab III ) yang berisikan tentang analisa Peranan

Surat Kabar Pekanbaru Pos Sebagai Media Informasi

Pembangunan Bagi Masyarakat Kelurahan Delima Kecamatan

Tampan Pekanbaru

BAB V : PENUTUP

Berdasarkan berisikan dari rangkuman,  kesimpulan dan saran.


