
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era serba modern seperti sekarang ini peranan dan pengaruh informasi dan

komunikasi sangat terasa. Tidak ada kegiatan yang dilakukan di dalam masyarakat yang tidak

memerlukan informasi. Kenyataan tersebut di atas tidak dapat dipungkiri kebenarannya.

Hanya orang atau bangsa yang mempunyai banyak informasi yang dapat berkembang dengan

pesat. Dalam hal ini negara yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta informasi akan lebih memperoleh kesempatan memiliki

sistem komunikasi yang dapat menunjang kepentingan nasionalnya, ideologinya, dan

pandangan hidupnya.

Kebutuhan utama manusia adalah informasi, yang dalam perkembangan yang terjadi

saat ini semakin banyak individu maupun kelompok yang membutuhkan informasi. Informasi

tidak hanya digunakan sebagai kebutuhan semata, melainkan juga alat untuk mendapatkan

kekuasaan. Penguasaan terhadap media informasi mampu menjadikan kita sebagai penguasa.

Seperti yang ada dalam pandangan umum bahwa penguasa media informasi merupakan

penguasa masa depan. (Romli, 2009: 100).

Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya adalah yang dapat

dipercaya, aktual dan bertanggung jawab, sesuai dengan karakteristik berita yang ada. Pada

mulanya, kegiatan jurnalistik berkisar pada hal-hal yang sifatnya informatif saja. Ini terbukti

pada Acta Diurna sebagai produk jurnalistik pertama pada zaman Romawi ketika Kaisar

Julius Caesar berkuasa. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, surat kabar sebagai sarana

jurnalistik dan dapat mencapai rakyat secara massal itu dipergunakan untuk melakukan social



control, sehingga surat kabar tidak hanya bersifat informatif tetapi juga persuasif. Bukan

hanya sekedar menyampaikan informasi saja tetapi juga mendidik, menghibur, dan

mempengaruhi khalayak agar khalayak melakukan kegiatan tertentu (Effendy, 2009: 151).

Masyarakat semakin membutuhkan informasi. Masyarakat mulai bergantung kepada

media massa sebagai penyaji beragam informasi. Pengaruh media massa semakin besar bagi

masyarakat. Oleh sebab itu, media massa pers harus tetap menjalankan fungsinya sebagai

lembaga kemasyarakatan yang tetap mempertahankan idealisme pers dalam menyiarkan

informasi, mendidik, menghibur dan mempengaruhi khalayak sasarannya.

UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 tentang pers menyatakan:

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan
kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta
data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media
elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Artinya pers tidak dapat hidup secara mandiri, tetapi dipengaruhi dan mempengaruhi

oleh lembaga lainnya yakni pers dilandasi interaksi positif antara pemerintah, pers dan

masyarakat serta mempunyai hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat konstruktif.

Kegiatan jurnalistik yang dilakukan pers selalu mengikuti perkembangan teknologi

komunikasi, salah satunya adalah dengan media cetak, media massa cetak terbagi menjadi

berbagai segi, format broadsheet, yakni media cetak yang berukuran surat kabar umum.

Faktor terbesar yang bisa menunjang penyebaran informasi kepada khalayak adalah dengan

media massa.

Media massa memudahkan kegiatan jurnalistik dalam penyampaian informasi kepada

khalayak. Proses komunikasi di dalam media massa bisa terlihat dari banyaknya koran-koran



baru, stasiun televisi baru, dan berbagai sarana media massa. Masing-masing media

mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Salah satu kelebihan surat kabar dibanding

media lain adalah surat kabar lebih terdokumen, sehingga bisa dikonsumsi kapan dan dimana

saja. Hal inilah yang membuat surat kabar masih tetap disukai.

Untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat, media atau pers dituntut untuk

bisa menambah pengetahuan pembacanya dengan menyajikan informasi yang memiliki

kebenaran, kepentingan, dan manfaat. Media cetak dengan beraneka ragam surat kabar,

membuat pembaca menjadi lebih selektif dalam memilih suat kabar yang sesuai dengan

kebutuhan mereka. Setiap surat kabar mempunyai ragam berita, mulai dari bidang ekonomi,

sosial, politik, budaya, kriminal, sampai pada pemberitaan selebriti.

Isi pers yang utama adalah berita. Berita adalah bagian dari realitas sosial yang dibuat

media karena memiliki nilai yang layak untuk disebarkan kepada masyarakat (Burhan, 2004:

154).

Berita diproduksi dan didistribusikan oleh pers. Pers menyandang peran ganda yaitu

sebagai produsen berita, saluran dalam sebuah proses komunikasi dan bukan hanya sekedar

penjual berita untuk mencari keuntungan finansial semata. Penerbitan pers dengan format

koran mempunyai frekuensi penerbitan yang sangat tinggi, karena waktu penebitannya

dilakukan setiap hari. Sehingga informasi-informasi yang yang disampaikan pada khalayak

bersifat up to date, karena berita adalah sesuatu yang termasa (baru) yang dipilih oleh

wartawan untuk dimuat dalam surat kabar atau majalah (Djuroto, 2002: 7).

Setiap berita memiliki kepentingan penyampaian yang berbeda. Berita yang

dimunculkan cenderung menjadi bahan pembicaraan di masyarakat mulai dari berita politik,

remaja, hingga suatu berita yang menjadi pro-kontra publik. Berita harus memliki nilai yang



bisa menarik perhatian pembaca. Kualitas berita menjadi hal terpenting dalam publikasi

berita. Salah satunya dengan melihat kriteria objektivitas beritanya.

Objektivitas berita adalah menyajikan fakta, tidak berpihak dan tidak melibatkan opini

dari wartawan, Denis McQuail dalam (Morissan, 2013: 64).

Setiap media harus mengutamakan akurasi, ketidakberpihakan dan validitas dari suatu

berita. Karena sebuah berita yang dianggap penting dan aktual serta sesuai kebutuhan

informasi khalayak pembacanya akan ditempatkan pada kolom dan halaman tertentu dalam

surat kabar. Salah satunya berita Pemilihan Legislatif tahun 2014 yang ditempatkan pada

halaman khusus Pemilu dalam surat kabar Riau Pos.

UU Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 5 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemilihan umum legislatif 2014 diselenggarakan pada 9 April 2014 secara serentak di

Indonesia. Ini akan menjadi pemilihan langgsung anggota DPR RI, DPD, dan DPRD

Kabupaten/Kota untuk ketiga kalinya di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012

Pasal 5 menyatakan bahwasannya:

“Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
dilaksanakan dengan Sistem Proporsional Terbuka. Dan pemilu untuk memilih anggota DPD
dilaksanakan dengan Sistem Distrik berwakil banyak.”

Sistem proporsional terbuka ini menimbulkan sistem kaderisasi partai politik tidak lagi

berfungsi sebagaimana mestinya. Penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan

calon anggota legislatif berpotensi melanggengkan praktik politik berbiaya tinggi. Sistem ini

mendorong kandidat berkompetisi dengan cara mengandalkan publikasi dibandingkan kerja

politik berbasis kerja nyata. Masing-masing calon anggota legislatif tersebut harus



memperoleh suara sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam cara bahkan cenderung

melanggar hukum. Selain itu juga dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal ini memiliki dampak yang besar karena partisipasi masyarakat dalam pemilu turun

sehingga angka golput semakin tinggi dan banyaknya praktek money politics sehingga

masyarakat kebanyakan memilih calon anggota legislatif yang paling banyak memberikan

uang dan bukan melihat kualitas dari calon anggota legislatif tersebut.

Berbeda dengan sistem proposional terbuka yang tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun

2012 Pasal 5, pada tahun 2014 ini DPR telah mengesahkan UU Pilkada baru. Hal ini berarti,

implementasi dari UU Pilkada tersebut akan bersifat representasi atau tidak langsung dan

dapat dikatakan sesuai dengan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian

rakyat sebagai pemilih hanya bisa duduk dan melihat hasil pemilihan kepala daerah yang telah

ditetapkan DPR.

Dalam penelitian ini penulis hanya membahas pemilihan legislatif sebelum

disahkannya UU Pilkada baru yang artinya masih menggunakan mekanisme pemilihan secara

langsung. Pemilihan umum legislatif menggunakan sistem proposional terbuka yang tertuang

dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 dengan tahapan pemilu mulai dari pengumuman partai

politik, pengumuman calon anggota DPR, DPRD dan DPD, kampanye, masa tenang,

pemungutan suara dan penetapan hasil pemilu secara nasional.

Sistem proporsional terbuka memudahkan pemilihan calon anggota legislatif bersaing

mendapat simpati pemilih, cara paling cepat adalah dengan menguatkan kampanye untuk

meningkatkan popularitas. Cara ini, membutuhkan biaya besar dan hanya calon dengan

dukungan dana kuat yang mampu 'menjual diri' melalui publikasi media.



Surat kabar terbesar di Riau, yaitu Riau Pos tidak luput dari incaran calon-calon

legislatif untuk mempublikasikan, berkampanye besar-besaran demi menarik simpati pemilih.

Surat kabar Riau Pos memberikan satu halaman khusus Pemilu, dimana berita dalam halaman

itu menampilkan calon-calon legislatif yang akan menjadi wakil rakyat. Salah satu contohnya

pemberitaan pada tanggal 1 sampai 4 April 2014 oleh salah seorang caleg memberitakan

kegiatan calon legislatif dan partainya. Berita itu kutipan dari surat kabar Riau Pos, edisi 1

sampai 4 April 2014, memperlihatkan bahwasannya objektivitas berita dalam pemilu yang

dipublikasikan oleh masih perlu diteliti.

Karenanya berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul

“Objektivitas Berita Pemilihan Legislatif 2014 Pada Halaman Pemilu Dalam Surat

Kabar Riau Pos”. (Analisis Isi Berita Harian Riau Pos Halaman Pemilu Edisi 22 Februari –

09 April 2014).

B. Alasan Pemilihan Judul Penelitian

1. Menurut penulis, berita dalam surat kabar Riau Pos belum memenuhi kriteria objektivitas

berita.

2. Menurut penulis, surat kabar Riau Pos pilih kasih. Hanya partai besar dan kuat saja yang

dapat mempublikasikan calon legislatifnya dalam surat kabar Riau Pos untuk satu halaman

full.

3. Menurut penulis, surat kabar Riau Pos mendapatkan anggaran operasional tersendiri dari

pemerintah serta hanya memuat berita yang positif saja tentang pemerintah.

4. Judul ini perlu diteliti karena penulis ingin tahu bagaimana objektivitas berita pemilihan

legislatif 2014 pada halaman pemilu dalam surat kabar Riau Pos edisi 22 Februari – 09

April 2014.



5. Judul ini diteliti karena memiliki relevansi dengan jurusan penulis, yaitu konsentrasi

Jurnalistik dan Penulis merasa mampu untuk mengadakan penelitian dari segi waktu, dana,

lokasi dan aspek penelitian lainnya.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah penafsiran dalam pemakaian istilah, maka penulis

menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Objektivitas berarti tidak menambahkan pendapat, sesuatu yang tidak terjadi ke dalam

berita, artinya berita bersifat faktual berdasarkan fakta dan tidak berpihak (Morissan, 2013:

64).

2. Berita adalah segala sesuatu yang hangat, yang menarik sejumlah pembaca dan berita

terbaik adalah berita yang menarik perhatian khalayak (Sumadiria, 2005: 64).

Berita pemilu legislatif adalah laporan tentang fakta atau ide yang dipilih  oleh staf redaksi

suatu harian untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian  pembaca dan simpati pembaca

untuk memilih calon-calon legislatif untuk menjadi wakil rakyat.

3. Pemilihan Legislatif tertuang pada UU Nomor 8 Tahun 2012 adalah sarana pelaksanaan

kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memilih anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Surat Kabar, menurut Undang-undang Pers 1982, surat kabar di Indonesia adalah lembaga-

lembaga kemasyarakatan yang mempunyai hak dan kewajiban antara lain menuntut bahwa



pers membantu memperkuat kesatuan nasional dalam meningkatkan kehidupan intelektual

rakyat.

5. Riau Pos adalah sebuah surat kabar harian yang terbit di Riau, Indonesia. Surat kabar ini

termasuk dalam grup Jawa Pos. Koran ini pertama kali terbit tahun 1991. Kantor pusatnya

terletak di kota Pekanbaru Jl. HR Subrantas KM 10,5 Panam – Pekanbaru Riau 28000.

D. Permasalahan

1) Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti

dalam penelitian ini adalah :

a. Mengapa Riau Pos membuat satu halaman hanya untuk mempublikasikan satu

caleg/partai tertentu?

b. Apakah objektivitas berita pemilihan legislatif pada halaman pemilu dalam surat kabar

Riau Pos masih kurang?

c. Mengapa berita yang dihasilkan belum sesuai dengan kriteria objektivitas?

d. Apakah berita yang dihasilkan memberikan pendidikan yang benar kepada masyarakat

tentang cara memilih calon legislatif yang  memikirkan nasib rakyat?

2. Batasan Masalah Penelitian

Batasan Masalah yang dikaji dan diteliti dalam penelitian ini adalah tentang

objektivitas berita pemilihan legislatif 2014 pada halaman pemilu dalam surat kabar Riau

Pos yang dimulai dari masa pencalonan saja yaitu dari edisi 22 Februari – 09 April 2014.

3. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti

dalam penelitian ini adalah : Bagaimana objektivitas berita pemilihan legislatif 2014 pada

halaman pemilu dalam surat kabar Riau Pos.



E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui objektivitas berita

pemilihan legislatif 2014 pada halaman pemilu yang ditulis dalam surat kabar Riau Pos

edisi Februari-April 2014.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademis

1. Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis dan instansi lain guna memperdalam

ilmu dibidang Jurnalistik.

2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program S1 Jurusan Ilmu Komunikasi di UIN

SUSKA RIAU.

3. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan

ilmiah serta melatih menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan.

b. Secara Praktis

1. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada surat

kabar Riau Pos.

2. Sebagai bahan informasi dan pendidikan bagi masyarakat untuk menambah wawasan

seputar berita pemilu legislatif.

3. Untuk mengetahui dan memahami semua tentang objektivitas pemilu legislatif.

F. Kajian Terdahulu



Penulis menambahkan kajian terdahulu dengan melihat penelitian terdahulu: Efendi

mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau pada tahun 2009 dengan

judul “Objektivitas Pemberitaan Wartawan Riau Pos Dalam Menciptakan Pemilu Damai

Dalam Harian Riau Pos”. Pada kajian terdahulu, Efendi mengumpulkan berita pemilu dan

kampanye edisi 4 Februari – 26 Maret yang berjumlah 54 berita dengan metode deskriptif

kualitatif dan menggunakan teknik dokumentasi dalam pengambilan data. Hasil

penelitiannya adalah 45 berita dengan jawaban menunjukkan objektif sedangkan 9 berita

dengan jawaban belum termasuk kriteria objektivitas. Jadi, Efendi menyimpulkan bahwa,

wartawan Riau Pos telah menghasilkan berita yang objektif tidak menimbulkan potensi

konflik, tidak mencampur fakta dan opini, penyajian berita tanpa disertai dimensi emosional

dan sudah bersikap jujur, seimbang terhadap semua pihak.

Achmad Basori mahasiswa FISIP UPN Veteran Jawa Timur tahun 2010 dengan judul

Objektivitas Jawa Pos Dalam Pemberitaan Bonek (Analisis isi tentang objektivitas berita

bonek di harian Jawa Pos edisi 24-30 Januari 2010). Penelitian ini didasarkan pada fenomena

bagaimanakah objektivitas Jawa Pos dalam menyajikan berita Bonek. Dalam menganalisis,

penulis menggunakan beberapa indikasi objektivitas menurut teori j. Wathersal dan Ida

Rachma, Ph.D adapun indikasi yang digunakan yaitu Faktualitas yang terdiri dari akurasi dan

validitas, serta imparsialitas yang terdiri dari keseimbangan dan netralitas. Metode yang

digunakan adalah analisis isi yang termasuk penelitian kuantitatif. Dari data yang telah

dianslisi menyebutkan Bahwa dari ke 5 berita tentang Bonek yang disajikan Harian Jawa Pos

ada beberapa berita yang sudah memenuhi unsur objektivitas dan ada juga yang belum

objektif, dari keseluruhan berita terdapat 2 berita yang sudah objektif dan 3 berita lainya



masih belum objektif. Artinya masih ada unsur-unsur dari objektivitas yang dilanggar oleh

wartawan dalam menulis berita.

Penelitian lainnya oleh Nurba Merli Ariyanto  mahasiswa FISIP jurusan Ilmu

Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur dengan judul Objektivitas Berita Tentang Tingkat

Kelulusan Ujian Nasional (UNAS) 2010 (Analisis Isi Objektivitas Berita Tentang Tingkat

Kelulusan Ujian Nasional (UNAS) Jawa Pos Edisi 28 April 2010. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk melihat Objektif atau tidak pemberitaan yang di tulis pada Surat kabar Jawa Pos

tentang pemberitaan Tingkat kelulusan ujian nasional (unas) dengan periode yang telah

ditentukan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi yang bersifat kuantitatif.

Hasil yang didapat dari 2 berita yang penulis teliti sebanyak 50 % berita yang di tulis masih

bisa dibilang objektif dan 50% persen belum bisa dikategorisasikan sebagai objektivitas

berita.

Sedangkan judul yang peneliti teliti adalah Objektivitas Berita Pemilihan Legislatif

2014 Pada Halaman Pemilu Dalam Surat Kabar Riau Pos Edisi Februari – April 2014”

menggunakan metode penelitian analisis isi kuantitatif. Menggunakan teori Objektivitas Pers

oleh Rahmah Ida. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana objektivitas berita

pemilihan legislatif 2014 pada halaman pemilu dalam Surat Kabar Riau Pos edisi Februari-

April. Dengan membatasi bulan April hanya sampai dengan tanggal 9 April saja. Karena

lewat dari tanggal 9 sudah merupakan tahap penghitungan suara oleh masing-masing TPS.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi yang dengan pendekatan deskriptif

jenis kuantitatif. Mengumpulkan dan  mempertimbangkan secara subjektif terlebih dahulu

berita seputar calon legislatif dengan teknik total sampling dan menggunakan dokumentasi

untuk pengambilan data. Sangat perlu bagi penulis untuk meneliti masalah objektivitas berita



karena merupakan hal yang penting dalam penyajian sebuah berita. Penyajian berita yang

tidak objektif dapat menimbulkan banyak ketidakseimbangan, artinya bahwa berita hanya

disajikan berdasarkan informasi pada sumber berita yang kurang lengkap dan cenderung

sepihak.

G. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah landasan umum dalam melaksanakan penelitian, untuk

mendukung pengelolaan akurasi data yang akan diteliti (Rahmat, 2007: 50).

1. Objektivitas

Menurut McQuail, objektivitas adalah suatu tindakan atau sikap tertentu terkait

dengan mengumpulkan, mengolah dan menyebarlusakan informasi (Morissan, 2013: 64).

Dalam pengertian objektivitas ini, termasuk pula keharusan media untuk menulis dalam

konteks peristiwa secara keseluruhan tidak terpotong oleh kecenderungan subjektif

(Kusumaningrat, 2005: 54).

Dalam sistem media massa yang memiliki keanekaragaman eksternal, terbuka

kesempatan untuk penyajian informasi yang memihak. Oleh karena itu, tidak sedikit media

yang mendapatkan tuduhan media itu tidak objektif. Objektivitas berarti tidak

menambahkan pendapat, sesuatu yang tidak terjadi ke dalam berita, pandangan subjektif

pembuat berita, jujur dan seimbang terhadap semua pihak.

Berdasarkan kerangka objektivitas berita Rahmah Ida dalam (Kriyantono, 2012:

248) berita harus memenuhi dimensi berikut ini:

a. Akurasi Pemberitaan



Akurasi pemberitaan yaitu kejujuran dalam penelitian. Adapun unit analisisnya

sebagai berikut :

1) Kesesuaian judul dengan isi berita. Ini menyangkut aspek relevansi, yaitu apakah

kalimat judul utama (bukan subjudul) merupakan bagian dari kalimat yang sama

pada isi berita atau kutipan yang jelas-jelas ada dalam isi berita.

2) Pencantuman waktu terjadinya suatu peristiwa. Ini untuk melihat akurasi fakta atau

opini dari waktu pemberitaan.

3) Penggunaan data pendukung atau kelengkapan informasi atas kejadian yang

ditampilkan, antara lain menggunakan tabel, statistik, foto ilustrasi gambar dan

lainnya.

4) Faktualitas berita, yaitu menyangkut pada ada atau tidaknya percampuran fakta dan

opini dari wartawan yang menulis berita.

b. Ketidakberpihakan Pemberitaan

Ketidakberpihakan pemberitaan yaitu menyangkut keseimbangan penulisan berita.

Adapun unit analisisnya sebagai berikut :

1) Ketidakberpihakan, dilihat dari sumber berita yang digunakan.

2) Ketidakberpihakan, dilihat dari ukuran fisik kolom (centimeter kolom) yang dipakai.

c. Validitas

Validitas adalah keabsahan pemberitaan. Adapun unit analisisnya sebagai berikut :

1) Atribusi, pencantuman sumber berita secara jelas (baik identitas maupun dalam

upaya konfirmasi atau cek dan recek).



2) Kompetensi pihak yang dijadikan sumber berita, apakah berasal dari apa yang dilihat

sendiri oleh wartawan atau dari sumber berita yang menguasai persoalan atau hanya

sekedar kedekatan dengan media yang bersangkutan atau karena jabatannya.

2. Berita

a. Definisi Berita

Berita merupakan sesuatu yang bersifat metafistik dan sulit dijawab kembali

dalam kaitannya dengan institusi. Berita bukanlah cermin kondisi sosial, tetapi laporan

tentang salah satu aspek yang telah menonjolkannya sendiri. Suatu fakta dapat

dikatakan berita, apabila memenuhi syarat antara lain telah dipublikasikan oleh

seseorang atau institusi yang jelas identitasnya, alamat, dan penanggung jawabnya.

Fakta tersebut ditemukan jurnalis dengan cara yang sesuai standar operasional dan

prosedur dalam profesi jurnalistik (Panuju, 2005: 52).

Berita adalah mirror of reality karena harus mencerminkan realitas yang hendak

diberitakan (Eriyanto, 2002: 25).

Menurut Ishwara (2005 : 53) peristiwa-peristiwa yang memiliki nilai berita ini

misalnya yang mengandung konflik, bencana dan kemajuan, dampak, kemasyhuran,

segar dan kedekatan, keganjilan, human interest, seks, dan aneka nilai lainnya. Berita

merupakan informasi mengenai suatu peristiwa, opini, kecenderungan, situasi, kondisi

interpretasi yang penting, menarik, masih baru dan harus secepatnya disampaikan

kepada khalayak (Sumadiria, 2005: 64).

Berita menggunakan bahasa yang berkonotasi dari pada yang bermakna harfiah,

sangsi moral juga hilang ketika berhadapan dengan masalah-masalah yang berkaitan

erat dengan kepentingan (Widodo, 2006: 37).



Berita merupakan laporan tentang suatu peristiwa, opini, kecenderungan, situasi,

kondisi, interpretasi yang penting, masih baru dan harus cepat disampaikan kepada

khalayak. Berita adalah hasil transaksi antara wartawan dengan narasumber. Realitas

yang termasuk dalam pemberitaan bukanlah apa yang terjadi di dunia nyata, melainkan

reaksi wartawan dengan sumber dan lingkungan sosial yang membentuknya (Eriyanto,

2002: 31).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa berita merupakan laporan berbagai peristiwa

penting dan menarik yang berupa fakta yang bersifat aktual dan obyektif yang

disampaikan kepada khalayak dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

b. Syarat-syarat Pembuatan Berita

Menurut Djuroto (2002 : 48) untuk membuat berita paling tidak harus memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut :

1) Menjaga objektivitas dalam pemberitaan.

2) Faktanya tidak boleh diputar sedemikian rupa hingga tinggal sebagian saja.

3) Berita itu harus menceritakan segala aspek secara lengkap.

Sedangkan menurut Kusumaningrat (2006: 47) unsur-unsur yang membuat suatu

berita layak untuk dimuat ada tujuh yaitu: Akurat, Lengkap, Adil, Berimbang, Objektif,

Ringkas, Jelas, dan Hangat. Selain unsur-unsur berita, wartawan juga harus memikirkan

nilai berita, dalam cerita atau berita itu tersirat pesan yang ingin disampaikan wartawan

kepada pembacanya melalui media cetak yaitu surat kabar. Media mampu membius

publik dan merubah minshet-nya untuk ikut partisipasinya terhadap berita tentang

sosok, calon dan memusat menuju pengertian bersama (Changara, 2004 : 44).



Setiap berita yang dimunculkan dalam setiap rubrik memiliki kepentingan

penyampaian yang berbeda. Berita yang di munculkan cendrung menjadi bahan

pembicaraan di masyarakat luas yakni, berita politik yang bisa menarik perhatian

pembaca.

c. Objektivitas Berita

Objektivitas berita merupakan suatu keadaan berita yang disajikan secara utuh

dan tidak bersifat memihak salah satu sumber berita, yang bertujuan untuk memberi

informasi dan pengetahuan kepada konsumen. Untuk mengukur objektivitas berita pada

dasarnya menakar sejauh mana wacana fakta sosial identik dengan wacana fakta media.

Sebab berita adalah fakta sosial yang direkontruksikan untuk kemudian diceritakan.

Cerita tentang fakta sosial itulah yang ditampilkan di media cetak. Motif khalayak

menghadapi media cetak adalah untuk mendapatkan fakta sosial.

Objektivitas berita adalah menyajikan fakta, tidak berpihak dan tidak melibatkan

opini dari wartawan, Denis McQuail dalam (Morissan, 2013: 64).

Objektivitas berita merupakan penyajian berita yang benar, tidak berpihak dan

berimbang (Siahaan, 2001: 100).

Michael Bugeja dalam (Ishwara, 2005: 41) objektivitas adalah melihat dunia

seperti apa adanya, bukan bagaimana yang anda harapkan semestinya.

Berita yang tidak memperhatikan kaidah objektivitas bisa bertentangan dengan

tujuan dari jurnalistik sendiri yaitu dalam hal pemberian informasi dan menunjukkan

kebenaran serta  mencerdaskan  masyarakat. Setiap berita yang disajikan dalam suatu

surat kabar atau majalah harus memenuhi unsur objektivitas. Objektivitas berita



merupakan hal yang sangat penting dalam penyajian sebuah berita. Penyajian berita

yang tidak objektif dapat menimbulkan banyak ketidakseimbangan, artinya berita hanya

disajikan berdasarkan informasi pada sumber berita yang kurang lengkap dan sepihak.

Sebuah berita bisa dikatakan objektif bila memenuhi beberapa unsur,

diantaranya adalah tidak memihak, transparan, sumber berita yang jelas, tidak ada

tujuan atau misi tertentu. Dilihat dari beberapa unsur di atas banyak sekali berita yang

disajikan belum memenuhi unsur-unsur objektivitas atau bisa dikatakan bahwa berita

tersebut tidak objektif. Suatu berita yang disajikan tidak objektif hanya akan

menguntungkan salah satu pihak dan akan merugikan pihak lain. Fakta haruslah bersifat

objektif, tidak ada pencampuran antara fakta dan opini. Objektivitas yang dihubungkan

dengan surat kabar khususnya isi berita adalah melaporkan keadaan senyatanya dan apa

adanya, tanpa dipengaruhi pendapat dan analisis lepas dari perseorangan, tidak

memihak, dan tidak miring sebelah.

Pemberitaan yang tidak memperhatikan kaidah objektivitas bisa bertentangan

dengan tujuan dari jurnalisme sendiri yaitu dalam hal pemberian informasi dan

menunjukkan kebenaran serta mencerdaskan masyarakat (Noviriyanti, 2006: 60).

3. Surat Kabar

a. Definisi Surat Kabar

Surat kabar merupakan salah satu ragam dari ruang lingkup jurnalisme cetak.

Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat

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

mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca (Effendy,

2005: 241). Surat kabar dikembangkan untuk bidang-bidang tertentu, misalnya berita



untuk industri tertentu, penggemar olahraga tertentu, penggemar seni atau partisipan

kegiatan tertentu dan untuk elit politik tertentu. Penerbitan pers dengan format koran

mempunyai frekuensi penerbitan yang sangat tinggi, karena waktu penebitannya

dilakukan setiap hari. Sehingga informasi-informasi yang yang disampaikan pada

khalayak bersifat up to date.

Dari beberapa koran terbitan yang ada di Riau, Surat Kabar Riau Pos merupakan

salah satu koran terbesar yang memiliki pembaca terbanyak di Riau khusunya kota

Pekanbaru. Karena berita adalah sesuatu yang termasa (baru) yang dipilih oleh

wartawan untuk dimuat dalam surat kabar atau majalah (Djuroto, 2002: 7).

b. Syarat-syarat surat kabar

Menurut Karl (dalam Soehoet 2003: 11), surat kabar dapat dilihat dari syaratnya

sebagai berikut:

a. Publisitas, artinya surat kabar diterbitkan untuk publik, untuk masyarakat umum,

atau untuk siapa saja.

b. Periodisitas, artinya terbit pada waktu yang telah ditentukan.

c. Aktualitas, artinya isinya aktual, belum pernah dimuat sebelumnya

d. Universalitas, artinya isi surat kabar tidak mengenai satu persoalan.

e. Kontinuitas, artinya isi surat kabar berkesinambungan.

H. Kerangka Konsep dan Konsep Operasional

Untuk memudahkan penelitian, maka perlu kiranya penulis membuat konsep

operasionalnya. Sehingga dapat diteliti dan diuji kebenarannya secara empiris. Konsep



operasional ini akan menjelaskan unit analisis yang akan disajikan sebagai tolak ukur dalam

penelitian.

Berdasarkan kerangka objektivitas berita dari Rahmah Ida dalam (Kriyantono, 2012:

248) berita harus memenuhi dimensi sebagai berikut :

TABEL 1.1

Kategori Objektivitas Metode Rahmah Ida

No Dimensi Unit Analisis Kategori

1 Akurasi Kesesuaian judul dengan
isi berita

Sesuai
Tidak sesuai

Pencantuman waktu Dicantumkan
Tidak dicantumkan

Data pendukung Ada
Tidak ada

Faktualitas berita Mencampurkan fakta
dan opini
Tidak mencampurkan
fakta dan opini

2 Ketidakberpihakan Dilihat dari sumber berita Seimbang
Tidak seimbang

Dilihat dari ukuran fisik
kolom

Seimbang
Tidak seimbang

3. Validitas Atribusi Ada
Tidak ada

Kompetensi Wartawan
Pelaku langsung
Bukan pelaku
langsung

Gambar : Komponen Utama Objektivitas Berita

I. Metodologi Penelitian

1) Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif

dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif ini lebih diberatkan pada aspek



keluasan data, sehingga hasil dari penelitian merupakan representasi dari keseluruhan

populasi (Kriyantono, 2012: 55). Dalam penelitian ini, peneliti akan menghitung

kemunculan unit analisis atau distribusi frekuensi kemunculan unit analisis dari teks

berita, agar bisa menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan pendekatan deskriptif

dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan, atau suatu teks tertentu.

2) Metode penelitian

Analisis isi (content analysis) digunakan untuk meriset dan menganalisis isi

komunikasi secara sistematik, objektif dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak

(Kriyantono, 2012: 60).

Analisis isi kuantitatif lebih memfokuskan pada isi komunikasi yang tampak

(manifest) yaitu melihat dari karakteristik isi yang tampak. Dalam penelitian ini, peneliti

akan menghitung kemunculan unit analisis atau distribusi frekuensi kemunculan unit

analisis dari teks berita, agar bisa menjawab rumusan masalah penelitian.

3) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada surat kabar Riau Pos yang beralamat di Jalan HR.

Soebrantas KM 10.5 Panam Pekanbaru.

4) Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Surat Kabar Riau Pos. Sedangkan objek dalam

penelitian adalah berita pemilihan legislatif 2014 pada halaman pemilu dalam surat kabar

Riau Pos edisi 22 Februari – 09 April 2014.

5) Populasi dan Sampel Penelitian



a. Populasi adalah keseluruhan objek atau fenomena yang akan diamati (Sugiyono,

2002: 55). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan kliping berita yang

berjumlah 153 berita tentang pemilu legislatif 2014 edisi Februari – 9 April 2014.

b. Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti. Dalam penarikan sampel

tidak terdapat ketentuan pasti mengenai jumlah besar kecilnya, yang terpenting

adalah penagambilan sampel haruslah representatif atau mampu mewakili secara

keseluruhan (Kriyantono, 2012: 154). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

pendapat Subiakto dalam (Kriyantono, 2012: 163) yaitu besar sampel tidak ada

ketentuan pasti, yang penting representatif. Namun, bila populasinya lebih dari 100

agar mempermudah maka bisa diambil 10%-50% dari populasi. Berdasarkan

pendapat Subiakto, peneliti mengambil 30% dari 153 jumlah populasi yaitu 46 berita

pemilihan legislatif 2014.

6. Sumber Data

a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan

pertama di lapangan. Sumber data ini bisa responden atau subjek penelitian. Dalam

analisis isi, data primernya adalah isi komunikasi yang diteliti. Karena itu sumber

datanya berupa dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan kliping

berita pemilu legislatif 2014.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua. Data ini juga dapat

diperoleh dari data primer penelitian terdahulu yang telah diolah lebih lanjut menjadi

bentuk-bentuk seperti table, grafik, diagram, gambar dan sebagainya sehingga

menjadi informasi bagi pihak lain. Karena data sekunder bersifat melengkapi data

primer.



7. Teknik Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan dokumentasi. Dokumentasi

merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek

penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen

resmi. Dokumentasi adalah instrument pengumpulan data yang sering digunakan dalam

berbagai metode pengumpulan data (Kriyantono, 2012: 120).

Dalam penelitian ini, ada 46 kliping berita pada surat kabar Riau Pos edisi 22

Februari – 9 April 2014 yang selanjutnya akan diuji reliabilitasnya melalui

pengkodingan. Proses melakukan coding dalam penelitian analisis isi adalah seorang

coder berhadapan dengan teks yang mana merupakan content/isi (Eriyanto, 2011: 240).

Pengkodingn ini menggunakan lembar koding (coding sheet) yang telah memuat nilai

item-item, indicator dan variabel yang dikoding. Teknis pengkodingan dilakukan oleh

dua intercoder.

Pengkodingan dari kedua intercoder ini kemudian akan diuji tingkat reliabilitasnya

dengan membandingkan jawaban dari coding sheet berdasarkan kesamaan-kesamaan

pengkodingan yang dilakukan oleh kedua intercoder. Hasil dari koding ini kemudian

akan dilakukan uji reliabilitasnya agar penelitian ini, mencapai hasil yang objektif dan

reliabel.

8. Reliabilitas Data

Reliabilitas artinya memiliki sifat dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliabel

dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan yang sama dari peneliti

satu ke peneliti lainnya (Kriyantono, 2012: 144). Uji realibilitas dilakukan untuk

memastikan bahwa penelitian ini mencapai hasil yang objektif dan reliabel. Salah satu

teknik uji reliabilitas yang dapat digunakan adalah teknik yang dikemukakan oleh R.



Holsti. Intercoder reliability dapat dilakukan dengan menggunakan data nominal dalam

bentuk presentase pada tingkat persamaannya. Reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1,

dimana 0 berarti tidak ada satu pun yang disetujui oleh para coder dan 1 berarti

persetujuan sempurna diantara para coder. Makin tinggi angka, makin tinggi pula angka

reliabilitasnya.

Dalam formula R. Holsti angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau

70%. Artinya kalau di atas 0,7 berarti alat ukur ini reliabel. Tetapi, kalau di bawah 0,7

berarti alat ukur tidak reliabel.

Rumus untuk menghitung reliabilitas adalah sebagai berikut, R. Holsti dalam

(Eriyanto, 2011: 290).

2M
CR =

N1 + N2

Keterangan :

CR = Coeficient Reliability

M = Jumlah coding yang sama

N1 = Jumlah coding yang dibuat oleh coder 1

N2 = Jumlah coding yang dibuat oleh coder 2

Peneliti mengambil sebagian dari keseluruhan berita yaitu 46 berita. Peneliti

menghitung kesepakatan dari dua koder dengan peneliti melalui cara memberi check list

lembar coding. Peneliti memberikan kliping berita dari tanggal 22 Februari hingga 09

April 2014 dan koder menjawab sesuai ketentuan lembar coding, setelah mengisi seluruh



lembar kesepakatan maka peneliti membandingkan jawaban antar koder A dengan

peneliti, koder B dengan peneliti dan Koder A dengan Koder B.

Dari lembar jawab kesepakatan tersebut dilihat hasilnya antara koder A dengan

Peneliti, koder B dengan peneliti dan antara koder A dengan koder B sehingga dilihat

apakah dari jawaban ketiga koder memiliki kesamaan dan persamaan atau kesepakatan

tersebut menjadi indikator yang akan di hitung sebagai M dalam rumus Holsty. Untuk

membuktikan reliabilitas penelitian ini, peneliti dibantu oleh dua orang penguji yang akan

menjadi koder pada 46 berita dalam penelitian ini. Dan dua orang penguji itu adalah:

A. Koder A: Gilang Herlindo (Jurnalis Gagasan UIN Suska Riau)

B. Koder B: Reni Septriani (Mahasiswi Konsentrasi Jurnalistik)

Dan Peneliti sendiri akan menjadi koder untuk membandingkan hasil dari

penghitungan reliabilitas. Alasan peneliti memilih koder tersebut adalah karena koder A

aktif sebagai jurnalis dalam media Gagasan dan juga masih bekerja di dalam instansi

terkait dan Koder B dari mahasiswi jurusan komunikasi konsentrasi jurnalistik UIN

Suska Riau.

9. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut. Dalam

analisa data, penulis menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan deskriptif

kuantitatif. Metode analisis isi adalah metode untuk mengkritisi teks media melalui

analisis isi berita yang telah terbit. Analisis yang dimaksudkan menggambarkan secara

detail suatu pesan atau teks tertentu dengan pengolahan coding.

Pengolahan coding dilakukan secara kuantitatif yaitu distribusi frekuensi. Hal ini

bermanfaat untuk melihat porsi klasifikasi penilaian setiap kategori, unit analisis dan



dimensi. Setelah berita melalui proses coding maka peneliti kemudian melakukan rekap

data. Hasil rekapan data tersebut selanjutnya dideskripsikan.

Penelitian dengan pendekatan deskriptif hanya menggambarkan aspek-aspek dan

karakteristik dari suatu pesan. Data hasil penelitian diperoleh peneliti dengan mencatat

frekuensi kemunculan unit analisis yang telah ditentukan dalam lembar coding sheet.

Selanjutnya pencatatan frekuensi ini akan diinterpretasikan ke dalam tabel frekuensi

hasil pengumpulan data. Frekuensi dari setiap unit analisis dalam penelitian akan

diorganisasikan sehingga mempermudah proses analisis dan penarikan kesimpulan

penelitian. Tujuan utama metode ini adalah mendeskripsikan karakteristik pesan yang ada

dalam ruang publik dengan perantara teks media. Jadi, pesan atau messege adalah bahan

dasar untuk melakukan penelitian (analisis isi).

Dengan demikian, yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah pesan (messege),

maka memungkinkan peneliti memilih objek kajian yang sangat luas. Messege atau pesan

tersebut mengacu kepada pendapat Leuwen dan Jewit (2001) terdiri dari komponen

world, action and picture. Sehingga memungkinkan penelitian memiliki wilayah luas

untuk menggali permasalahan dalam objek penelitian (Birowo, 2004 : 147).

Uji Reliabilitas Penelitian

Sebelum masuk ke dalam proses penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan uji

reliabilitas untuk menguji alat ukur yang telah dijabarkan sebelumnya, dengan tujuan

untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan.

Hasil uji reliabilitas yang diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan rumus

Holsty, yang mana derajat kesamaan harus mencapai 70% atau 0,70 adalah:



TABEL 1.2

Uji Reliabilitas Dua Intercoder Untuk Semua Unit Analisis

Kode Unit Analisis N1 N2 M

1 Kesesuaian Judul dengan Isi Berita 46 46 43

2 Pencantuman Waktu 46 46 40

3 Penggunaan Data Pendukung 46 46 25

4 Faktualitas Berita 46 46 38

5 Sumber Berita 46 46 42

6 Ukuran Fisik Luas Kolom 46 46 42

7 Atribusi 46 46 43

8 Kompetensi 46 46 35

Total 368 368 308

Hasil uji reliabilitas:

2M 2 (308) 616
CR = = = = 0,84

N1 + N2 368+368 736

Tujuan dibuat tabel uji reliabilitas pada awal penelitian adalah untuk melihat apakah

masing-masing dari unit analisis telah berfungsi dengan baik, sehingga nantinya pada saat

penelitian untuk masing-masing unit analisis tidak ditemukan nilai yang tidak reliabel.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semua unit analisis telah berfungsi dengan

baik.



J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan penyusunan tulisan, maka

penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan istilah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis, konsep operasional,

metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Menjelaskan apa yang menjadi gambaran umum lokasi penelitian. Disini berisi

berbagai defenisi dan pengertian dari lokasi penelitian yaitu Surat Kabar Harian

Riau Pos.

BAB III : PENYAJIAN DATA

Menyajikan data analisis isi Objektivitas Berita Pemilihan Legislatif 2014 Pada

Halaman Pemilu Dalam Surat Kabar Riau Pos.

BAB IV : ANALISIS DATA

Merupakan penyajian analisa terhadap data yang dipaparkan pada Bab

sebelumnya, yaitu penyajian data Objektivitas Berita Pemilihan Legislatif 2014

Pada Halaman Pemilu Dalam Surat Kabar Riau Pos.

BAB V : PENUTUP

Menyajikan kesimpulan dan saran.


