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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tahun ini bangsa Indonesia kembali menyelenggarakan pesta demokrasi yang 

biasa disebut dengan Pemilu atau pemilihan umum. Sebelum Pemilu presiden 

(Pilpres) 8 juli 2009, Pemilu tahun ini diawali dengan Pemilu legislatif (Pileg) yang 

diselenggarakan pada 9 April 2009. Peristiwa politik ini selalu menarik perhatian 

media massa sebagai bahan liputan. Hal ini karena dua faktor yang saling berkaitan. 

Pertama, dewasa ini politik berada pada era mediasi yakni media massa, sehingga 

hampir mustahil kehidupan politik dipisahkan dari media massa. Malahan para aktor 

politik senantiasa berusaha menarik perhatian wartawan agar aktivitas politiknya 

memperoleh liputan dari media. Kedua, peristiwa politik dalam bentuk tingkah laku 

dan pernyataan para aktor politik lazimnya selalu mempunyai nilai berita sekalipun 

peristiwa politik itu bersifat rutin belaka. 

Sebagaimana diketahui, studi mengenai liputan berita dalam surat kabar di 

Indonesia masih jarang dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan masalah politik 

semasa kampanye pemilihan umum berlangsung. Sementara di pihak lain, peranan 

media massa khususnya surat kabar, dari hari ke hari bertambah penting sebagai 

salah satu medium komunikasi politik. Apa yang diinformasikan oleh surat kabar 

melalui liputannya tentang apa, siapa, dan mengapa yang dilakukan melalui 

pendekatan analisis isi ternyata belum banyak dilakukan (Suwardi, 1993: 22). Karena 

alasan itulah, penulis berpendapat bahwa masalah perbedaan kecenderungan liputan 
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mengenai pelaksanaan kampanye terbuka Pemilu Caleg 2009 di Solo Raya pada 

surat kabar harian SOLOPOS dan JOGLOSEMAR periode 17 Maret-6 April 2009 

yang diangkat dalam studi ini, penting untuk diteliti.   

Bukan hanya media massa yang tertarik dengan berita politik, perhatian 

masyarakat atau pembaca juga ikut tersita karena dalam berbagai manifestasinya 

sekarang akan sangat mempengaruhi kepentingan pribadi dalam suatu negara. Surat 

kabar harian yang ada sekarang bisa dikatakan dipenuhi oleh berita-berita politik. 

Kaitannya dengan Pemilu Caleg 2009, media cetak yakni surat kabar juga menjadi 

salah satu sarana yang efektif untuk menginformasikan berbagai hal tentang pemilu. 

Apalagi masa-masa kampanye terbuka, merupakan waktu yang penting bagi para 

calon legislatif untuk mensosialisasikan siapa dirinya. Berita politik, khususnya 

kampanye pemilu menjadi menarik untuk diteliti dikarenakan berita tersebut 

merupakan komponen yang penting dalam pembelajaran demokrasi bagi masyarakat. 

Salah satu fungsi utama berita adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kesadaran warga negara tentang berbagai isu dan peristiwa. Memang, sering 

memperhatikan berita cenderung memiliki hubungan yang positif dengan belajar, 

kesadaran, dan pengetahuan tentang isu-isu serta informasi apa saja yang dilakukan 

para kandidat selama kampanye pemilu terbuka berlangsung. Meskipun pada intinya 

sama, dua media dalam penelitian ini yakni SOLOPOS dan JOGLOSEMAR tetap 

memberi warna yang berbeda dalam mengangkat setiap peristiwa menjadi sebuah 

berita. Berita bukanlah kejadiannya sendiri. Berita adalah laporan tentang kejadian 

yang aktual, bermakna, dan menarik (Oetama, 2001: 262). Kejadiannya sendiri 

merupakan sesuatu yang obyektif. Sedangkan bagaimana kejadian itu dipilih menjadi 
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berita atau dilaporkan sebagai berita, jelas sesuatu yang subyektif (Oetama, 2001: 

144).  

Dalam Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (1999: 111) ditulis begitu 

banyak peristiwa yang terjadi, namun tidak semuanya dimuat. Media massa tidak 

mungkin menyajikan seluruh realita sosial dalam medium yang terbatas sehingga ada 

proses seleksi ketika para editor sebagai ‘gate keeper’ memilih berita-berita mana 

saja yang akan dimuat dan yang tidak akan dimuat. Pemilihan ini jelas sangat 

subyektif dan tergantung pada visi dan misi atau ideologi yang ingin disampaikan 

oleh media tersebut kepada masyarakat. Maka bisa dikatakan bahwa ketika suatu 

media menyeleksi pemuatan berita, media itu telah berpihak kepada suatu nilai. 

Maka suatu kejadian yang sama, ketika dilaporkan sebagai berita oleh surat 

kabar, dapat berbeda kelengkapan isi, susunan, semangat, dan bentuknya. Perbedaan 

tersebut bisa disebabkan banyak hal, seperti daya tangkap dan daya tanggap, 

perbedaan tafsir dan selera tentang apa yang dipandangnya sebagai penting atau 

pokok dalam kejadian tersebut. Perbedaan juga disebabkan oleh visi pandangan 

media yang bersangkutan tentang permasalahan masyarakat. Visi itu dijabarkan 

menjadi kebijakan editorial dan kebijakan redaksional yang sekaligus menjadi 

kerangka acuan surat kabar yang bersangkutan (Oetama, 2001: 145). 

Pemilihan SOLOPOS dan JOGLOSEMAR sebagai obyek penelitian 

dikarenakan kemampuan kedua media cetak tersebut dalam memenuhi kebutuhan 

informasi masyarakat. Kedua media tersebut adalah koran daerah yang benar-benar 

asli produk ‘keluaran’ kota Surakarta. Kedua media tersebut juga memiliki lingkup 

khalayaknya yang sama yakni masyarakat Surakarta. SOLOPOS adalah harian pagi 
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yang dibangun pada tahun 1997 dan bertiras lebih dari 45.000 eksemplar hingga 

sekarang ini. Sedangkan JOGLOSEMAR diperkenalkan pada bulan Oktober 2007. 

Meskipun baru berjalan dua tahun namun dalam perkembangannya, harian ini sudah 

bertiras lebih dari 10.000 eksemplar.    

Dalam penelitian ini lingkup informasinya adalah berita kampanye terbuka 

Pemilu Caleg 2009 di Solo Raya yang meliputi tujuh kabupaten, biasa disebut 

dengan identitas wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN yakni terdiri dari Surakarta, 

Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten.  

Sejak awal, SOLOPOS memposisikan diri sebagai koran daerah yang terbit di 

daerah dan menitikberatkan pada berita daerah Surakarta sebagai daya tarik 

utamanya (www.solopos.co.id). Begitu juga dengan JOGLOSEMAR, dengan alasan 

yang sama yakni ingin memenuhi tuntutan masyarakat akan informasi positif dan 

bermanfaat kepada masyarakat, khususnya Surakarta sehingga mampu menjadi agen 

perubahan menuju masyarakat yang lebih baik lagi (www.harianjoglosemar.co.id). 

Alasan pemilihan periode 17 Maret-6 April 2009 karena pada kurun waktu 

tersebut, kampanye terbuka Pemilu Caleg 2009 diberitakan oleh surat kabar 

SOLOPOS dan JOGLOSEMAR. Walaupun penyelenggaraannya sendiri dijadwalkan 

mulai tanggal 16 Maret-5 April 2009. Sejak itu, calon legislatif dari parpol peserta 

Pemilu 2009 secara resmi bisa “menjual dagangannya” kepada rakyat. Kampanye 

politik pada hakekatnya merupakan promosi calon pemimpin politik. Hal itu 

merupakan bagian dari perekruitan kepemimpinan politik di mana rakyat diminta 

untuk menilai parpol dan calon pemimpin politik yang ditawarkan. 
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SOLOPOS dan JOGLOSEMAR memiliki misi dan visi yang berbeda 

sehingga dimungkinkan terjadi penekanan yang berbeda dalam mengolah peristiwa 

kampanye terbuka Pemilu Caleg 2009 di Solo Raya yang kemudian dituangkan 

dalam bentuk berita. Sebagai institusi media, baik SOLOPOS maupun 

JOGLOSEMAR tentunya ingin menangkap peluang yang ada. Namun hal tersebut 

tergantung pada khalayak dalam menentukan pilihannya.  

Berdasarkan pengamatan sementara penulis selama periode 17 Maret-6 April 

2009, ternyata pembahasan tentang topik/judul berita tata tertib pemilu yang memuat 

pelanggaran-pelanggaran selama kampanye terbuka berlangsung, sama-sama 

mendominasi SOLOPOS dan JOGLOSEMAR. Berita tentang pemilihan dan politik 

secara umum cukup netral dan deskriptif atau sedikit negatif dalam nada. 

Karakteristik ini hampir melekat pada konvensi genre berita yang menyatakan bahwa 

’kabar baik’ umumnya kurang layak diberitakan. Sehingga jelas kedua surat kabar 

lebih banyak memuat berita mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama 

kampanye terbuka berlangsung (bad news is good news). 

Selain itu, keduanya memiliki perbedaan dalam kategori sumber beritanya, di 

mana SOLOPOS lebih cenderung kepada penyelenggara pemilu. Sedangkan 

JOGLOSEMAR pada partai politik (parpol). Kedua surat kabar memang menyatakan 

tidak berpihak pada salah satu narasumber tertentu, tetapi dari hasil analisa dapat 

dikatakan bahwa ada kalanya setiap media memiliki kepentingan untuk golongan 

tertentu. 

Tidak semua peristiwa dibahas oleh kedua surat kabar tersebut. Sebagai 

contohnya, dalam JOGLOSEMAR topik/judul berita mengenai spiritual pemilu yang 
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membahas kegiatan para caleg berhubungan dengan hal-hal magis/spiritual untuk 

memenangkan pemilu, dimasukkan sebagai berita. Sedangkan pada SOLOPOS, 

topik/judul berita tersebut tidak dibahas sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan kebijakan redaksi di antara kedua surat kabar tersebut dalam 

menyeleksi beritanya.  

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis isi (content analysis) untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan kecenderungan liputan mengenai pelaksanaan 

kampanye terbuka Pemilu Caleg 2009 di Solo Raya pada surat kabar harian 

SOLOPOS dan JOGLOSEMAR periode 17 Maret-6 April 2009 dengan membagi isi 

penelitian ke dalam empat kategori yaitu sumber berita, topik/judul berita, bentuk 

penulisan berita, dan penempatan halaman berita.    

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:  

Apakah terdapat perbedaan kecenderungan liputan berita kampanye terbuka Pemilu 

Caleg 2009 di Solo Raya berdasarkan frekuensi dan volume berita dalam kategori 

sumber berita, topik/judul berita, bentuk penulisan berita, dan penempatan halaman 

berita antara surat kabar harian SOLOPOS dengan JOGLOSEMAR periode 17 

Maret-6 April 2009? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui perbedaan liputan berita kampanye terbuka Pemilu Caleg 2009 di 

Solo Raya berdasarkan frekuensi dan volume berita dalam kategori sumber berita, 

topik/judul berita, bentuk penulisan berita, dan penempatan halaman berita antara 

surat kabar harian SOLOPOS dengan JOGLOSEMAR periode 17 Maret-6 April 

2009. 

 

D.   Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Studi dalam penelitian ini yang menggunakan metode pendekatan analisis isi, 

diharapkan akan banyak memberikan sumbangan kepada perkembangan dan 

pertumbuhan kehidupan jurnalistik, terutama harian SOLOPOS dan 

JOGLOSEMAR dalam rangka surat kabar sebagai wadah aspirasi yang ada 

di dalam masyarakat dan secara tidak langsung diharapkan akan memberikan 

wadah dalam pendidikan politik bagi masyarakat. 

2. Manfaat Teoritis 

Studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan 

dan pendalaman studi komunikasi pada umumnya dan studi komunikasi 

politik pada khususnya. 
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E. Kerangka Pemikiran dan Teori 

1. Komunikasi Politik 

Hakekat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang 

mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideologi tertentu di dalam rangka 

menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuasan mana tujuan 

pemikiran politik dan ideologi tersebut dapat diwujudkan (Hadibroto, 2005: 13). 

Istilah komunikasi politik lahir dari dua istilah yaitu komunikasi dan politik. 

Hubungan kedua istilah itu dinilai Pye bersifat intim dan istimewa karena pada 

domain politik, proses komunikasi menempati fungsi yang fundamental. 

Bagaimanapun pendekatan komunikasi telah membantu memberi pandangan yang 

mendalam dan lebih luas mengenai perilaku politik (Mardana, 2005: 32).  

Fagen mendefinisikan komunikasi politik sebagai gejala komunikasi yang 

terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya. 

Muller merumuskan komunikasi politik sebagai hasil yang bersifat politik (political 

outcomes), dari kelas sosial dan pola bahasa. Menurut Gallnor, komunikasi politik 

merupakan infrastruktur politik, yaitu kombinasi dari berbagai interaksi sosial di 

mana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan 

masuk ke dalam peredaran (Mardana, 2005: 35). 

Definisi lain juga dikemukakan oleh Denton dan Woodward. Keduanya 

mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan: 

”Public discussion about the allocation of public resources (revenues) official 
authority (who is given the power to make legal, legislative and excecutive 
decision), and official sanctions (what the state rewards or punishes).”  
Artinya, diskusi publik mengenai penjatahan sumber daya publik-yakni 
mengenai pembagian pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh publik; 
kewenangan resmi-yakni siapa yang diberi kekuasaan untuk membuat 
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keputusan-keputusan hukum, membuat peraturan-peraturan, dan 
melaksanakan peraturan-peraturan; dan sanksi-sanksi resmi - yakni apa yang 
negara berikan sebagai ganjaran atau mungkin hukuman (Pawito, 2009: 5). 
 
Suatu komunikasi dapat disebut sebagai komunikasi politik apabila memiliki 

tujuan yang jelas menyangkut penjatahan sumber daya politik. McNair menegaskan 

bahwa komunikasi politik pada dasarnya adalah: 

”Purposeful communication about politics” (Komunikasi yang diupayakan 
untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu).  
 
Secara umum komunikasi politik dipandang sebagai proses. Komunikasi 

politik merupakan kegiatan yang terus-menerus berlangsung. Artinya, apa yang 

terjadi sekarang sebenarnya merupakan kelanjutan dari apa yang terjadi sebelumnya 

dan semua akan disambung dengan apa yang terjadi di waktu yang akan datang 

(Pawito, 2009: 6). Dan Nimmo memberi batasan tentang komunikasi politik sebagai 

berikut: 

”...komunikasi dapat dikategorikan mempunyai nilai politik, apabila 
komunikasi yang dimaksud didasarkan atas konsekuensi-konsekuensinya atau 
akibatnya, baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur tingkah laku 
manusia di bawah kondisi-kondisi pertentangan” (Suwardi, 1993: 42). 
 
Dilihat dari batasan tersebut, jelas digambarkan bahwa komunikasi baru 

mempunyai nilai politik bila arus informasi atau pesan yang disampaikan dari 

sumber kepada sasarannya mengandung pesan politik yang dipertentangkan. 

Sedangkan Aranguren lebih jauh mengatakan: 

”...komunikasi politik tidak lain adalah suatu penyampaian pesan-pesan 
politik (terutama pesan-pesan yang dilambangkan dengan menggunakan 
bahasa dalam arti yang luas) dari suatu sumber kepada sejumlah sasaran 
dengan tujuan yang pasti” (Suwardi, 1993: 43). 
 
Batasan yang senada dengan Nimmo adalah batasan yang diberikan oleh 

Richard Fagen, di mana ia mengutarakan kurang lebih bahwa: 
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”...komunikasi politik adalah suatu aktivitas komunikasi yang membawa 
konsekuensi-konsekuensi politik, baik yang aktual maupun yang potensial di 
dalam suatu sistem politik yang ada” (Suwardi, 1993: 43-44). 
 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua macam 

batasan untuk komunikasi politik pada umumnya, yaitu komunikasi politik dalam arti 

luas dan komunikasi politik dalam arti sempit. Dalam arti luas komunikasi politik 

sudah jelas bahwa tekanannya adalah pada penyampaian informasi politik dari suatu 

sumber kepada sasarannya. Atau tepatnya batasan tersebut adalah sebagai berikut: 

”Setiap bentuk penyampaian pesan politik baik berupa lambang, kata-kata 
terucapkan, atau tertulis, ataupun melalui pesan-pesan visual, baik secara 
langsung ataupun tidak kepada sejumlah sasarannya, disebut komunikasi 
politik” (Suwardi, 1993: 44). 
 
Sedangkan batasan dalam arti sempit selalu dikaitkan dengan suatu struktur 

kekuasaan yang ada. Oleh karena itu dalam batasan yang sempit ini, kurang lebih 

dapat diutarakan sebagai berikut: 

”Setiap bentuk penyampaian pesan, baik berupa lambang, kata-kata 
terucapkan ataupun dalam bentuk tulisan, baik visual maupun isyarat yang 
dapat mempengaruhi secara langsung ataupun tidak kedudukan seseorang 
yang berada dalam puncak suatu struktur kekuasaan tertentu dan yang ada 
dalam suatu sistem, disebut komunikasi politik” (Suwardi, 1993: 44). 
 
 

2. Kampanye Pemilihan Umum 

Dalam Jurnal Dinamika Volume. 3 No. 2 Tahun 2003 yang memuat tulisan  

Dra. Sofiah mengenai kampanye politik yang diterbitkan FISIP UNS, kampanye 

menurut Grolier Webster International Dictionary berasal dari kata campagne 

(bahasa Perancis), campagna (bahasa Italia), campaign (bahasa Inggris), campania 

(Middle Latin), campus (Latin), campagna (Belanda) memiliki pengertian sebagai 

berikut: 
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”The military operation of an army in the field during one season or 
enterprise, any course of aggressive action, as that intented to influence 
voters in an election” (Sastropoetro, 1991: 118). 

Dalam International Encyclopedia of the Social Sciences edisi kedua 

mengenai Campaigning (Darity, 2008: 423-424) ditulis bahwa: “Campaigning is the 

art and science of selling political candidates to voters. Candidates engage in a 

variety of campaign activities aimed at winning elections, including raising money, 

building name recognition, making public appearances, purchasing political 

advertisements, and debating with other candidates.”  Artinya, kampanye adalah 

seni dan ilmu "menjual" kandidat politik kepada para pemilih. Kandidat terlibat 

dalam berbagai kegiatan kampanye bertujuan untuk memenangkan pemilu, termasuk 

mengumpulkan uang, pengakuan nama gedung, membuat penampilan publik, 

pembelian iklan politik, dan berdebat dengan calon lainnya. 

Dan Nimmo dalam bukunya The Political Persader (1990: 9) mendefinisikan 

kampanye sebagai “One form of persuasive communication  designed to influence 

the action of people.” Sementara Rogers mengartikannya dengan “Serangkaian 

kegiatan komunikasi yang direncanakan sebelumnya yang dirancang untuk 

menjangkau dan memotivasi orang banyak dengan menggunakan suatu jenis pesan 

tertentu.”  

Kegiatan kampanye dilaksanakan untuk periode waktu yang singkat dengan 

sasaran-sasaran yang spesifik berkenaan dengan sikap dan perilaku dan hampir selalu 

menggunakan suatu pendekatan multimedia (Rogers dalam Bergner dan Chaffee, 

1981: 819). Berdasarkan definisi tersebut, jelas menggambarkan bahwa kampanye 

adalah (1) suatu bentuk komunikasi persuasif, (2) bertujuan untuk menimbulkan 
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hasil-hasil/efek-efek yang spesifik, (3) diarahkan pada sejumlah besar individu-

individu, (4) memiliki suatu batasan waktu tertentu, (5) melibatkan serangkaian 

kegiatan komunikasi yang terorganisir. 

Dengan ciri-ciri kampanye yang demikian, maka kampanye pemilu dapat 

dikategorikan ke dalamnya, karena pada hakekatnya kampanye pemilu adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh para kontestan pemilu untuk menarik sebanyak 

mungkin pendukung. Adapun tujuan lebih detail dari kampanye pemilu, Nimmo 

menyebutkan ada tiga tujuan kampanye yakni (1) untuk membangkitkan kesetiaan 

murni dari anggota partai, (2) untuk mengalokasikan suara para warga negara yang 

bukan anggota partai, (3) untuk menunjukkan pada partai lain tentang kemampuan 

calon yang dimunculkan oleh partainya.  

Selanjutnya guna mencapai tujuan kampanye seringkali berbagai macam 

kegiatan ditempuh oleh para kandidat peserta pemilu legislatif, sebagaimana 

dinyatakan oleh Harris G. Warren dan kawan-kawannya melalui pendapatnya 

sebagai berikut:  

“For several week before the date of general election, rival candidates and 
political parties engage in a campaign to attract voters candidates and their 
party supporters make speeches at political rallies and over radio and 
television, leaflets, pamflets, and other advertising matter are distributed 
among the voters. Posters appear on telephone poles, in store windows and in 
trains and barn and fances” (Haryanto, 1984: 23).  
 
Masih dalam jurnal yang sama, bagi negara demokrasi, pemilu adalah sarana 

yang amat penting untuk mewujudkan cita-cita demokrasi. Pemilu merupakan mata 

rantai yang pokok untuk menentukan orang-orang yang mewakili rakyat dalam 

menjalankan roda pemerintahan.  
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Definisi lainnya, kampanye secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan 

yang bertitik tolak untuk membujuk (campaign is generally exemply persuasion in 

action). Rogers dan Storey (1987), mendefinisikan kampanye sebagai berikut: 

 ”Kampanye merupakan serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisasi 
dengan tujuan untuk menciptakan dampak tertentu terhadap sebagian besar 
khalayak sasaran secara berkelanjutan dalam periode waktu tertentu” (Ruslan, 
2007: 23). 
 
Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada 

kampanye elektoral pencapaian dukungan, di mana wakil terpilih diputuskan. 

Kampanye politis adalah tindakan politik yang berupaya meliputi usaha terorganisir 

untuk mengubah kebijakan di dalam suatu institusi.  

Sedangkan menurut pakar komunikasi, Rice dan Paisley, kampanye adalah:  

”Keinginan seseorang untuk mempengaruhi opini individu dan publik, 
kepercayaan, tingkah laku, minat serta keinginan audiensi dengan daya tarik 
komunikator yang sekaligus komunikatif (Ruslan, 2007: 64).  
 
Pemilu dimaknai sebagai salah satu manifestasi wujud demokratisasi 

kehidupan di Indonesia yang menjadikan partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pesta demokrasi itu sangat diharapkan. Demi mendapatkan kualitas 

perwakilan rakyat melalui parlemen di tingkat pusat, wilayah maupun daerah 

sehingga rakyat diharapkan memiliki dasar pertimbangan yang jelas terhadap 

keputusannya kelak (Riewanto, 2009: 2).  

Pemilu diselenggarakan dalam rangka untuk menjalankan mekanisme 

pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan 

rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih, juga merupakan sarana untuk 

memobilisasi atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan 
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dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Menurut Arbi Sanit, Pemilu mempunyai 

empat fungsi utama, yakni (Wulansari, 2005: 44-45): 

1. Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah 

2. Pembentukan perwakilan politik rakyat 

3. Sirkulasi elit penguasa 

4. Pendidikan politik  

Pemilu Caleg kali ini merupakan sebuah peristiwa politik yang sekaligus 

berfungsi sebagai instrumen bagi proses rekruitmen politik untuk mendudukkan 

kader-kader parpol ke dalam jabatan-jabatan politik khususnya pada lembaga 

legislatif. Sedangkan kampanye itu sendiri adalah instrumen yang sangat penting 

dalam upaya memberitahukan, menginformasikan serta memberikan pengetahuan 

kepada masyarakat tentang suatu isu atau tema yang mendesak untuk diketahui. 

Konsep kampanye terdiri atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan secara agresif 

dalam jangka waktu tertentu (Yuliyanti, 2002: 13).  

Bermacam-macam definisi kampanye telah dikemukakan sebelumnya oleh 

para ahli di atas, tapi masih ada satu lagi definisi kampanye menurut Rice dan Atkin 

yang diadaptasi oleh Rogers dan Stacey yang diterbitkan dalam buku karangan Suan 

Windahl mengatakan: 

 ”Public communication campaigns are purposive attempts to inform, 
persuade, or motivate behaviour changes in relatively well-defined and large 
audience, generally for non-commercial benefits to the indiviuals and/or 
society at large, typically within a given time period, by means of organized 
communication activities involving mass media and often complemented by 
interpersonal support.”  
 
Jadi, kampanye publik adalah usaha-usaha yang bertujuan untuk 

menginformasikan, membujuk atau mendorong perubahan tingkah laku kepada 
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sejumlah besar audience, umumnya untuk meraih keuntungan non komersial bagi 

individu atau masyarakat, biasanya dilakukan pada periode waktu tertentu melalui 

aktivitas komunikasi yang terorganisasi yang melibatkan media massa dan 

dilengkapi oleh dukungan individu (Yuliyanti, 2002: 14).  

Rogers dan Stacey mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan 

komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah 

besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu 

(Venus, 2004: 7). Pfau dan Parrot berpendapat tentang kampanye bahwa:  

”A campaign is conscious, sustained and incremental process designed to be 
implemented over specified periode of time for the purpose of influencing a 
specified audience.” Artinya, kampanye adalah suatu proses yang dirancang 
secara sadar, bertahap, dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang 
waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah 
ditetapkan (Venus, 2004: 8). 
 
Sedangkan Astrid S. Susanto menyebutkan bahwa istilah kampanye berasal 

dari bahasa Inggris dari kata ‘campaign’ dan dari bahasa Latin ‘campus’ yang 

berarti: “extensive track of country, series of operations in particular theatric war, 

an organized series of operations, meeting canvasing” (Susanto, 1993: 186). Definisi 

lain disampaikan oleh Newsome, Scott, dan Turk: 

“Coordinated, purposeful, extended efforts designed to achieve a specific 
goal or a set or interrelated goals that will move the organization toward a 
longer-range objective expressed as its mision statement.” Bahwa kampanye 
merupakan usaha-usaha yang luas, terkoordinasi serta dilaksanakan untuk 
maksud tertentu atau suatu rangkaian tujuan yang saling berhubungan.  
 
Hal tersebut akan menggerakkan organisasi pada tujuan jangka panjang yang 

tampak sebagai pernyataan misi organisasi. Sedangkan menurut pakar komunikasi 

Rice dan Paisley:  
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“Someone’s intention to influence someone else’s beliefs or behaviour using 
comminicated appeals.” Kampanye adalah keinginan seseorang untuk 
mempengaruhi opini individu dan publik, kepercayaan, tingkah laku, minat 
serta keinginan audiensi dengan daya tarik komunikator yang sekaligus 
komunikatif (Yuliyanti, 2002: 15). 
 
Geofrey Randall menuliskan definisi kampanye sebagai:  

“A publishing, a planned set of promotional activities, including advertising 
and publicity but often refers to a single kind of concerted promotional 
activity such as an advertising campaign.” Kampanye adalah serangkaian 
aktivitas berpromosi yang terencana, termasuk iklan dan publisitas tetapi 
seringkali mengarah pada suatu aktivitas promosi yang terfokus seperti 
sebuah kampanye iklan (Yuliyanti, 2002: 15-16). 
 
Kampanye terbuka merupakan salah satu bentuk kegiatan yang digelar di 

tempat terbuka dengan pengerahan massa sebanyak-banyaknya. Kegiatan jenis ini 

ditujukan untuk menarik simpati/dukungan dari massa pemilih agar memilih 

kandidat yang dijagokannya (Yuniarti, 2005: 128).  

Kegiatan kampanye pada pemilihan umum legislatif ini dilakukan untuk 

meyakinkan publik agar mereka memilih kandidat calon legislatif yang 

berkampanye. Kampanye yang dilakukan kebanyakan dengan membagi-bagikan 

hadiah atau suvenir yang bergambarkan foto para calon legislatif dan partai politik 

yang mengusungnya. Bukan berkampanye dengan menyampaikan misi dan visi 

mereka. Padahal yang dimaksudkan berkampanye adalah kegiatan memasyarakatkan 

ide-ide untuk mengubah perilaku masyarakat agar mereka mendukung dan akhirnya 

memberikan suara untuk memilih kandidat calon legislatif tersebut. 

Kampanye dalam pemilihan umum pada dasarnya dianggap sebagai suatu 

ajang berlangsungnya suatu proses komunikasi politik yang sangat tinggi 

intensitasnya. Hal ini terutama karena dalam proses suatu kampanye pemilihan 

umum biasanya interaksi politik berlangsung dengan tempo yang meningkat. Setiap 
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peserta kampanye mencoba meyakinkan khalayak bahwa parpolnya adalah calon-

calon yang layak untuk memenangkan kedudukan tersebut. Kampanye menurut Dan 

Nimmo, mempunyai kaitan dengan suatu aktivitas baik secara individual atau pun 

kelompok yang dilakukan dalam suatu peristiwa tertentu dan yang dirancang untuk 

mempengaruhi tingkah laku maupun sikap masyarakat untuk kepentingan yang 

berkampanye tersebut (Suwardi, 1993: 64). Kampanye terbuka Pemilu calon 

legislatif yang diselenggarakan tanggal 16 Maret-5 April 2009 ini merupakan arena 

perebutan massa bagi parpol peserta Pemilu. Saat-saat demikianlah, kampanye 

terbuka merupakan tahapan Pemilu yang ramai dan merupakan pesta dalam proses 

demokrasi. 

 

3. Media Massa 

Dewasa ini perkembangan bidang komunikasi mengalami kemajuan yang 

sangat pesat. Perkembangan di bidang komunikasi terutama ditandai dengan adanya 

kemajuan teknologi komunikasi yang memungkinkan berbagai sistem informasi 

mengalir melintasi batas-batas wilayah, baik secara geografis maupun kultural. 

Berbagai bentuk media massa, cetak ataupun elektronik hadir mewarnai kehidupan 

masyarakat seperti surat kabar, televisi, radio, dan sebagainya. Dibandingkan media 

massa yang lain, pers/media cetak yakni surat kabar mempunyai suatu kelebihan 

yang menjadi karakteristiknya yaitu informasi yang terangkum di dalamnya dapat 

didokumentasikan dan disimpan sehingga kapan saja orang bisa membacanya 

kembali (Wahyudiyarso, 2002: 2). 
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Salah satu unsur dalam komunikasi politik adalah saluran. Media massa 

merupakan saluran komunikasi politik yang sangat luas digunakan dan karenanya 

juga sangat berperan. Istilah media massa pada umumnya dipakai untuk menunjuk 

alat-alat komunikasi massa, seperti surat kabar. Kata media dekat dengan pengertian 

medium dan moderat yang berarti penengah atau penghubung. Pengertian media 

secara sosial politis, kemudian bergeser menjadi suatu tempat, wahana, forum atau 

lebih tepatnya sebagai lembaga penghubung yang berada dalam posisi di antara 

rakyat dan pemerintah dan sekelompok orang di satu tempat dengan sekelompok 

orang di tempat lain (Wiryawan, 2007: 55).  

Media massa sudah sejak lama digunakan sebagai saluran komunikasi politik. 

Kehadirannya tidak saja bisa dimanfaatkan oleh mereka yang mempunyai ambisi 

politik tertentu, akan tetapi media massa juga mempunyai kemampuan untuk 

memilah-milah mana yang penting dan mana yang tidak perlu diberitakan. Oleh 

karena itu, kehadiran surat kabar sebagai salah satu komponen dari media massa 

dalam kehidupan politik tidak diragukan lagi.  

Dalam Encyclopedia of Political Communication Vol. 2 mengenai News 

Coverage and Politics (Vreese, 2008: 496-501) dijelaskan bahwa “Politics is one of 

the most important topics in the news. During elections, television news shows and 

newspapers are filled with politics, but even outside of the election period politics is 

an important feature of news.” Artinya, politik adalah salah satu topik yang paling 

penting dalam berita. Selama pemilihan umum, tayangan berita televisi dan surat 

kabar dipenuhi dengan politik, bahkan di luar periode pemilihan umum, politik 

adalah fitur berita yang penting. News about elections and campaigns is the outcome 
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of interactions between journalists, editors, and media organizations, on the one 

hand, and candidates, political parties, and campaign staffers on the other (Berita 

tentang kampanye dan pemilihan umum, di satu sisi adalah hasil dari interaksi antara 

wartawan, editor, dan organisasi media, serta kandidat, partai politik, dan staf 

kampanye, di sisi lain). Bagaimana media massa dimanfaatkan dalam proses 

pengambilan keputusan di dalam membimbing khalayak untuk memberikan suaranya 

dalam suatu event yang disebut dengan pemilu. Tanpa media massa, tampaknya 

sukar komunikasi politik dapat dipahami (Suwardi, 1993: 16). 

Media massa, khususnya pers, dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak 

bisa dipisahkan. Pers lahir untuk memenuhi hajat hidup masyarakat dalam 

memperoleh informasi secara terus-menerus mengenai peristiwa besar atau kecil 

yang terjadi. Pers hidup dan beroperasi di masyarakat dan masing-masing memiliki 

ketergantungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan kemampuan yang 

dimiliki, pers mampu menampilkan realitas sosial yang disajikan dalam bentuk berita 

kepada masyarakat.  

Sebagai sumber informasi, pers menyajikan berbagai liputan berita tentang 

berbagai kehidupan masyarakat. Pers juga berfungsi sebagai sarana pendidikan, 

karena dengan liputannya secara langsung maupun tidak langsung mampu 

menjadikan masyarakat yang dulu tidak tahu menjadi tahu akan berbagai hal. Peran 

pers sebagai penyalur informasi sangat menonjol dan utama. Karena sebagian isi pers 

adalah informasi dalam bentuk berita yang menyangkut kepentingan orang banyak. 

Melihat pesatnya industri media sekarang ini, maka persaingan di antara media cetak 

semakin kompetitif, khususnya dalam liputan pemberitaan. Agar tetap aktual, setiap 
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media cetak tidak ingin kecolongan terhadap peliputan setiap peristiwa yang layak 

menjadi berita (Wahyudiyarso, 2002: 2).  

Begitu banyak peristiwa yang terjadi, namun tidak semuanya dimuat. 

Perbedaan pola liputan berita yang dikemas oleh media tidak lepas dari 

kebijaksanaan redaksional masing-masing surat kabar. Menurut Dan Nimmo, baik 

implisit maupun eksplisit dalam organisasi terdapat seperangkat nilai yang menjadi 

pedoman pemilihan kebijaksanaan, terutama yang berkaitan dengan pemilihan berita 

(Nimmo, 1985: 250). Dari sinilah secara implisit kepribadian dan tingkah laku 

masing-masing institusi pers dapat dilihat. Memang secara idealnya, berita adalah 

laporan tentang fakta obyektif yang bebas nilai tanpa opini wartawannya, akan tetapi 

semua informasi yang ada dalam surat kabar adalah bersifat subyektif. Hal ini 

dikarenakan dalam pemilihan dan cara menuangkan peristiwa menjadi berita sudah 

menggambarkan posisi dan interest dari media yang bersangkutan. 

Pers sebagai institusi sosial dalam menjalankan fungsi dan peranannya 

melalui liputan berita, sesungguhnya tidak bebas nilai. Meski pers dalam setiap 

aktivitas jurnalismenya berprinsip pada obyektivitas, namun pada kenyataan, setiap 

institusi pers memiliki seperangkat nilai dan konsensus yang disepakatinya yang 

digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan berita. Oleh karena itu, setiap berita 

tidak bebas nilai melainkan bersifat obyektif yang subyektif. Seperangkat nilai inilah 

yang disebut dengan kebijakan redaksional dan kebijakan manajemen yang 

berpengaruh pada perbedaan kecenderungan liputan berita yang ditonjolkan.  

Perbedaan ini dapat dilihat dari pengambilan sumber informasi yang 

dijadikan rujukannya, format dalam proses penulisan berita, penempatan halaman, 
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seberapa besar media memberi perhatian yang intens terhadap topik/judul mengenai 

suatu peristiwa, serta penyediaan volume tertentu pada berita yang dipandang sesuai 

dan sejalan dengan kebijakan medianya. Menurut Reese dan Schoemaker dalam 

buku “Mediating The Message”, proses penentuan sebuah berita yang dimunculkan 

di media terjadi melalui beberapa strata dan pengaruh. 

1) Individual level 

Pada level ini para jurnalis yang berperan besar dalam penentuan agenda 

berita. Berita mana yang disiarkan dan berita mana yang tidak disiarkan atau 

diedit, para jurnalis dipengaruhi oleh latar pendidikan, pengalaman, 

penalaran, dan pada batas tertentu berdasarkan pada persepsi subyektifnya. 

2) Media routine level 

Para jurnalis dan editor dalam mengkonstruksi berita tunduk pada media 

rutin, yang dimaksud dengan media rutin adalah praktek-praktek media di 

mana keputusan dan persepsi mengenai event yang dibawa jurnalis ke ruang 

pemberitaan dipengaruhi oleh cara profesional media di perusahaan di mana 

mereka bekerja mengkoordinasi sistem kerja mereka. 

3) Organizational level 

Organization level juga ikut terlibat dalam rekonstruksi berita/peristiwa. Pada 

level ini organisasi sebagai perangkat struktur industri media, ikut 

menentukan proses rekonstruksi event/peristiwa yang terjadi. 

4) External media level 

Proses rekonstruksi berita juga ditentukan oleh eksternal media. Menurut 

Reese dan Schoemaker, terdapat lima faktor di luar organisasi media yang 
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bisa mempengaruhi isi media yaitu: sumber berita, iklan dan pelanggan, 

kontrol pemerintah, pasar, teknologi. Sumber berita bisa mempengaruhi isi 

berita karena kedekatan wartawan dengan sumber berita/sebaliknya. 

5) Ideological level 

Level ideologi umumnya berkaitan dengan struktur kekuasaan dalam arti 

sejauh mana kekuasaan melalui berbagai aturan yang ditetapkan mampu 

memberi pengaruh atas pengambilan keputusan rekonstruksi berita atau 

peristiwa dalam ruang pemberitaan. (Ishadi, 2001: 204-205). 

Mengenai hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan redaksi, Aceng Abdullah 

mengatakan bahwa kebijakan redaksi meliputi sikap “politik” media dan aturan 

keredaksian wartawan. Ia menuturkan bahwa politik dalam pengertian di sini adalah 

politik dalam tanda kutip yang berarti bisa politik dalam arti sesungguhnya, maupun 

pengertian politik bukan dalam arti sesungguhnya. Artinya, setiap media massa 

memiliki sikap yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan sehingga antara 

media yang satu dengan media yang lain pasti memiliki sikap yang berbeda. 

Begitupun dalam pengertian yang sesungguhnya, karena ada kalanya setiap media 

memiliki kepentingan untuk golongan tertentu. Dulu hampir setiap surat kabar 

diharuskan harus berafiliasi pada salah satu parpol sehingga warna pemberitaan 

antara koran yang satu dengan koran yang lain menjadi sangat berbeda. (Abdullah, 

2001: 20). 

Sebagai media komunikasi massa, pers tidak akan pernah netral dalam arti 

tidak berpihak secara mutlak terhadap berbagai kepentingan yang harus dilayaninya. 

Pers menjadi sarat kepentingan ketika muatannya (content) penuh nilai (value) 
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kepentingan. Sebagai ruang dialektik dari berbagai macam kepentingan yang ada 

dalam masyarakat, media massa tidak sepenuhnya bebas dari faktor keberpihakan. 

Pemilihan dan penampilan berita sebagai produk utama media massa mencerminkan 

sikap dan kepentingan media massa terhadap fenomena yang ada di masyarakat. 

Sikap tersebut tercermin dalam pemilihan berita. Topik berita dan tinjauan terhadap 

fakta termasuk pemilihan narasumber hingga penempatan berita dalam media massa 

punya kaitan erat dengan kepentingan dalam ideologi media. 

Realitas yang ditampilkan media massa sebagai rekonstruksi dari realitas 

empiris tidak lepas dari tarik-menarik antar kepentingan yang ada dalam masyarakat. 

Masing-masing media akan merespon realitas politik yang ada dengan cara yang 

berbeda. Perbedaan tersebut akan dapat dilihat dari angle, narasumber wawancara 

hingga tata penyusunan lead ataupun judul berita. 

Usaha media untuk merekonstruksi berita adalah dengan menganut 

paradigma konstruktivisme. Menurut Cigler dalam Muhibbin (2005) paradigma ini 

melihat komunikasi sebagai proses produksi dan pertukaran makna. Karakteristik 

penting dari pendekatan konstruktivisme ini adalah menekankan pada politik 

pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas. 

Realitas merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. (Bungin, 2008: 

81). Di sini wartawan SOLOPOS dan JOGLOSEMAR masuk sebagai komunikator 

dan mengkonstruksikan makna tentang apa yang terjadi. 

Media massa menjadi begitu terasa penting, terutama selama periode 

kampanye pemilihan umum. Selama periode ini media massa membanjiri khalayak 

dengan laporan-laporan kampanye, pidato politik para calon legislatif, polling 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 24 

pendapat umum, dan bahkan urusan domestik (rumah tangga) para calon legislatif 

yang berkompetisi. Karena dalam sistem politik demokrasi, biasanya ada jaminan 

konstitusional untuk kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan pers, maka 

selama periode kampanye, media massa berusaha mempengaruhi khalayak dan 

menjadi bagian dari proses pemilihan umum (Pawito, 2007: 200). 

Selama periode kampanye terbuka, media massa dalam hal ini, SOLOPOS 

dan JOGLOSEMAR tidak hanya menyajikan liputan pemberitaan mengenai 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama, tetapi juga masalah lain yang 

terkait dengan persiapan pemilihan umum itu sendiri, seperti logistik pemilu dan 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan sosialisasi pemilu. 

Oleh karena itu, peran media massa sebenarnya bersifat kompleks. Bagi 

banyak orang, media massa mungkin dengan memberikan informasi-informasi 

penting kepada khalayak atau publik maka kemudian akan tumbuh pengetahuan-

pengetahuan tentang politik, pendapat, sikap, dan penilaian-penilaian. Selanjutnya, 

media massa dalam kampanye seringkali bukan sekedar berperan sebagai pengamat 

(observer) yang memberikan laporan kepada khalayak, melainkan juga bertindak 

sebagai aktor. Dalam hal ini, Martin Harrop mengemukakan penegasan bahwa media 

massa do not cover the campaign, they are the campaign (Pawito, 2007: 203).  

Peran media massa dalam kampanye sebenarnya dapat dibedakan menjadi 

dua jenis, yakni a) Apa yang dilakukan media massa (termasuk pemberitaan) dapat 

mempengaruhi perilaku dan pilihan khalayak, dan b) kerja para jurnalis (misalnya 

membanjiri khalayak dengan liputan mengenai hiruk pikuk kampanye) dapat 
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memberikan dampak pada sifat dari kampanye yang berlangsung (Pawito, 2007: 

204). 

Pada umumnya disepakati bahwa media massa terutama surat kabar 

merupakan bagian yang vital dalam sistem politik demokrasi. Media massa, dalam 

hal ini, dapat memainkan peran-peran, seperti memberikan informasi kepada 

khalayak mengenai berbagai isu penting, menyediakan diri sebagai forum untuk 

terselenggaranya debat publik, dan bertindak sebagai saluran untuk 

mengartikulasikan aspirasi-aspirasi. Strategi politik, terutama dalam konteks 

kampanye pemilihan umum karena itu, tidak dapat dipisahkan dengan strategi media. 

Strategi politik membutuhkan media massa supaya publik mengetahui dan 

mendukungnya (Pawito, 2007: 199).  

Nyaris tidak ada peristiwa penting yang menyangkut kepentingan publik 

luput dari perhatian media massa. Media massa hadir pada setiap peristiwa penting, 

mengamati, mencatat, dan merekam, kemudian melaporkannya kepada publik 

dengan sudut pandang tertentu sehingga pengetahuan masyarakat mengenai berbagai 

macam persoalan politik meningkat (Pawito, 2009: 10).  

Keunggulan yang dimiliki surat kabar sebagai media komunikasi diantaranya 

(1) pembaca dapat mempelajari isi berita secara berulang-ulang agar dapat 

memperoleh pengertian yang lebih baik dari isi media tersebut, (2) informasi yang 

disampaikan dapat didokumentasikan/disimpan dan sewaktu-waktu dapat dibaca 

kembali, (3) khalayak tidak terikat oleh waktu (Pratikno, 1982: 253).  

Isi materi muatan surat kabar terdiri dari berbagai hal yang dapat 

dikategorikan dalam berbagai bentuk yaitu: berita, opini, foto/gambar. Dari jenis isi 
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muatan materi surat kabar yang ada, paling banyak porsinya adalah berita. Hal ini 

sesuai dengan salah satu fungsi pers yakni fungsi pengawasan lingkungan (The 

surveillance of the environment). Dalam menjalankan fungsi ini, surat kabar 

menyajikan informasi-informasi terbaru tentang berbagai kejadian yang terjadi di 

mana informasi tersebut dibutuhkan oleh khalayak (Kuniasari, 2008: 4).  

Pers merupakan medium penyiaran berita. Dalam perkembangannya, pers 

telah memiliki makna yang sangat luas, bukan sekadar medium, namun sudah 

menyangkut segala sesuatu yang terkait dengan penyiaran itu sendiri. Mulai dari 

sumber daya manusia, institusi yang menaungi bahkan lebih luas dari itu, yakni 

meliputi sistem dalam proses penyiaran fakta menjadi berita (Utomo, 2007: 94).  

Pers profesional adalah pers yang mempraktikkan jurnalisme sesuai dengan 

kaidah-kaidah yang berlaku di dalamnya, memaparkan kebenaran sebuah fakta, 

peristiwa atau kejadian seobyektif dan seakurat mungkin. Kebenaran itu dicapai 

melalui sebuah prosedur dan proses. Kebenaran yang diberitakan media dibentuk 

lapisan demi lapisan. Berita dibentuk hari demi hari, lapisan demi lapisan. Ibaratnya 

stalagmit, tetes demi tetes kebenaran sehingga membentuk stalagmit yang besar 

dengan memakan waktu yang tidak singkat (Utomo, 2007: 94).  

Media massa dalam hal ini pers, tidak hanya menjadi bagian integral dari 

politik tetapi juga memiliki posisi yang sentral karena mampu mengangkut pesan-

pesan (informasi dan citra) secara massif dan menjangkau khalayak yang jauh, 

beragam, dan terpencar luas. Media massa memiliki fungsi penting dan strategis 

yakni: 
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a. The surveillance of the environment (pengawasan terhadap keadaan 

lingkungan) 

Fungsi ini merujuk pada aktivitas media massa dalam mencermati dan 

melaporkan peristiwa-peristiwa penting kepada publik. 

b. The correlation of the parts of society in responding to the environment 

(menghubungkan bagian-bagian masyarakat dalam merespon lingkungan) 

Fungsi ini berkenaan dengan kiprah media massa dalam menyediakan diri 

sebagai forum untuk adanya diskusi, saling memperdengarkan pendapat, 

tuntutan, dan aspirasi bagi semua kelompok masyarakat.  

c. The transmission of the social herritage from one generation to the next 

(mentransmisikan warisan sosial dari generasi yang satu ke generasi 

berikutnya) 

Fungsi ini berarti media berperan dalam proses sosialisasi dan edukasi bagi 

masyarakat luas (Pawito, 2009: 94). 

 

4. Metode Analisis Isi 

a. Definisi Analisis Isi 

Dalam buku Metode Penelitian Sosial karya Bagong Suyanto dan Sutinah 

(2004: 126), metode analisis isi pada dasarnya merupakan suatu teknik sistematik 

untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk 

mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari 

komunikator yang dipilih. Sedangkan menurut Berelson, yang kemudian diikuti oleh 

Kerlinger, analisis isi didefinisikan sebagai suatu metode untuk mempelajari dan 
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menganalisis komunikasi secara sistematik, obyektif, dan kuantitatif terhadap pesan 

yang tampak. Definisi lainnya, analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk 

membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematik dan obyektif 

karakteristik-karakteristik khusus dalam sebuah teks (Krippendorff, 1993: 19).   

Sebagai suatu teknik penelitian, analisis isi mencakup prosedur-prosedur 

khusus untuk pemrosesan data ilmiah. Sebagaimana semua teknik penelitian, analisis 

isi bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan ”fakta” 

dan panduan praktis pelaksanaannya (Krippendorff, 1993: 15).   

Berelson mengatakan bahwa dalam penelitian isi pesan media, analisisnya 

baru dikatakan memenuhi persyaratan ilmiah apabila penelitian tersebut berdasarkan 

atas beberapa sifat atau kata kunci seperti di bawah ini: 

· Obyektif 

Kata ini mengandung arti bahwa kategori yang digunakan dalam analisis 

tersebut haruslah diberi batasan yang jelas dan tepat. Obyektif berarti hasilnya 

tergantung pada prosedur penelitian bukan pada orangnya. Yaitu dengan 

ketajaman kategorisasi yang ditetapkan, sehingga orang lain dapat 

menggunakannya. Dan jika digunakan untuk isi yang sama dengan prosedur 

yang sama, maka hasilnya harus sama pula walaupun penelitinya berbeda 

(Suyanto, 2004: 126).  

· Sistematis 

Mempunyai arti bahwa pilihan isi pesan yang dianalisis mendasarkan kepada 

perencanaan yang sifatnya formal, telah ditentukan sebelumnya, dan tidak 

memihak. Oleh Berelson diartikan, bahwa ada perlakuan prosedur yang sama 
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pada semua isi yang dianalisis. Peneliti tidak dibenarkan melakukan analisis 

hanya pada isi yang sesuai dengan perhatian dan minatnya, tetapi harus pada 

keseluruhan isi yang telah ditetapkan untuk diteliti (yang telah ditetapkan 

dalam pemilihan populasi dan sampel). Dengan demikian analisis isi berbeda 

dengan pengamatan biasa terhadap isi (Suyanto, 2004: 126). 

· Kuantitatif 

Mempunyai arti bahwa hasil dari analisisnya bisa dituangkan dalam bentuk 

angka-angka. Maksudnya dengan mencatat nilai-nilai bilangan atau frekuensi 

untuk melukiskan berbagai jenis isi yang didefinisikan (Suyanto, 2004: 127). 

Hal ini bisa dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau bentuk prosentase,  

tergantung dari tujuan analisisnya.  

· Manifest (isi yang nyata) 

Mengemban arti bahwa suatu analisis dilakukan sesuai dengan apa yang 

tertulis atau tercetak dalam media yang bersangkutan. Membaca seperti apa 

adanya dan yang jelas dinyatakan secara terbuka di dalam media yang diamati 

(Suwardi, 1993: 261-262). Pengertian lain, yang diteliti dan dianalisis hanyalah 

isi yang tersurat, yang tampak, bukan makna yang dirasakan oleh si peneliti. 

Perkara hasil akhir dari analisisnya nanti menunjukkan adanya suatu isi yang 

tersembunyi, hal itu sah-sah saja. Namun semuanya bermula dari analisis 

terhadap isi yang tampak (Suyanto, 2004: 127). 

b. Penggunaan Analisis Isi 

Analisis isi (content analysis) adalah teknik penelitian untuk memaparkan 

isi yang dinyatakan (manifest) secara objektif, sistematik, dan kuantitatif, dengan 
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mempertalikan pada makna kontekstual. Isi yang manifest sebagai obyek kajian 

dalam analisis isi, sementara isi bersifat implisit hanya dapat dianalisis jika telah 

ditetapkan lebih dulu melalui unit yang bersifat kontekstual atas obyek kajian untuk 

menangkap pesan yang bersifat tersirat tersebut. Masih dalam buku yang sama 

(Suyanto, 2004: 127-129), ada banyak manfaat dalam penggunaan metode analisis 

isi. Menurut Wimmer dan Dominick setidaknya ada lima manfaat dapat 

diidentifikasi, yaitu:  

(1) Menggambarkan isi komunikasi (describing communication content). 

Yakni mengungkap kecenderungan yang ada pada isi komunikasi, baik 

melalui media cetak maupun elektronik.  

(2) Menguji hipotesis tentang karakteristik pesan (testing hipothesis of 

messages characteristics). Sejumlah peneliti analisis isi berusaha 

menghubungkan karakteritik tertentu dari komunikator (sumber) dengan 

karakteristik pesan yang dihasilkan. 

(3) Membandingkan isi media dengan dunia nyata (comparing media 

content to the ’Real World’). Banyak analisis isi digunakan untuk 

menguji apa yang ada di media dengan situasi aktual yang ada di 

kehidupan nyata. 

(4) Memperkirakan gambaran kelompok tertentu di masyarakat (assessing 

the image of particular groups in society). Sejumlah penelitian analisis 

isi telah memfokuskan dan mengungkap gambaran media mengenai 

kelompok minoritas tertentu. Di sini analisis isi digunakan untuk 
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meneliti masalah sosial tentang diskriminasi dan prasangka terhadap 

kelompok minoritas, agama tertentu, etnik, dan lainnya. 

(5) Mendukung studi efek media massa. Penggunaan analisis isi acapkali 

juga digunakan sebagai sarana untuk memulai penelitian efek media 

massa yang bertujuan untuk melihat apakah pesan-pesan di media massa 

tersebut menumbuhkan sikap-sikap serupa di antara para pengguna 

media yang berat (heavy users).  

c. Tahapan Penelitian Analisis Isi  

Terdapat lima langkah strategis tahapan penelitian analisis isi, yakni sebagai 

berkut: 

(1) Menentukan permasalahan. Sebagaimana penelitian sosial lainnya, 

analisis isi juga dimulai dengan menentukan permasalahan. 

Permasalahan merupakan titik tolak dari keseluruhan penelitian. Usaha 

memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut dengan sendirinya 

merupakan tujuan dari penelitian yang dilakukan. 

(2) Menyusun kerangka pemikiran (conceptual atau theoretical framework). 

Sebelum mengumpulkan data, peneliti diharapkan telah mampu 

merumuskan gejala atau permasalahan yang akan diteliti. Dengan kata 

lain, peneliti telah mengemukakan conceptual definitions terlebih dahulu 

terhadap gejala yang akan diteliti. 

(3) Menyusun perangkat metodologi. Setelah penyusunan kerangka 

pemikiran (atau kerangka konsep bila penelitiannya deskriptif dan 

kerangka teori bila penelitiannya bersifat eksplanatif), maka si peneliti 
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diharapkan mampu menyusun perangkat metodologi yang akan 

digunakan. Perangkat metodologi pada dasarnya merupakan rangkaian 

metode-metode yang sekurangnya mencakup: (a) menentukan metode 

pengukuran atau prosedur operasionalisasi konsep, dalam hal ini konsep 

dijabarkan dalam ukuran-ukuran tertentu, biasanya dalam bentuk 

kategori beserta indikator-indikatornya, (b) menentukan universe atau 

populasi yang akan diteliti serta bagaimana pengambilan sampelnya. 

Penentuan sampel dan unit analisis tergantung dari tujuan penelitian, (c) 

menentukan metode pengumpulan data, dan (d) metode analisis, apakah 

menggunakan tabel frekuensi sampai menggunakan rumus statistik 

tertentu. Tetapi dalam penelitian ini, dalam menganalisa data tidak 

menggunakan uji terhadap rumus statistik tertentu dengan alasan bahwa 

yang digunakan dalam pengukuran adalah populasi dan bukan sampel. 

(4) Analisis data. Merupakan analisis terhadap data yang berhasil 

dikumpulkan oleh peneliti melalui metode yang sudah ditentukan. 

(5) Interpretasi data. Merupakan interpretasi terhadap hasil analisis data di 

mana si peneliti mendiskusikan hasil analisa data melalui interpretasi 

terhadap hasil analisis data, dengan mempergunakan kerangka teori atau 

kerangka pemikiran yang semula telah ditetapkan (Suyanto, 2004: 129-

131). 
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Gb.I Bagan Operasional Kegiatan Penelitian 

 

F. Definisi Konsepsional 

Definisi konsepsional adalah definisi yang menjelaskan konsep dengan kata-

kata/istilah/sinonimnya yang dianggap sudah dipahami pembaca. Definisi ini tampak 

seperti definisi pada kamus sehingga orang menyebutnya sebagai definisi kamus 

(Soehartyono, 1998: 29). Untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini, perlu 

diberikan daftar sebagai berikut: 

1. Liputan berarti membuat laporan tentang suatu masalah atau peristiwa. Selain 

itu liputan dapat diartikan sebagai penulisan suatu berita atau laporan 

langsung suatu masalah/kejadian. Bentuk liputan biasanya berupa berita atau 

feature. Tulisan bernada pendapat seperti artikel, tajuk rencana, kolom, opini, 

dan resensi buku, tidak termasuk dalam penelitian ini.  

2. Pers dalam penelitian ini adalah istilah pers dalam arti sempit, yakni semua 

media cetak. Khususnya dalam studi ini yang dimaksudkan adalah surat kabar 

saja (Suwardi, 1993: 34). Surat kabar adalah penerbitan yang berupa 
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Raya periode 
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lembaran berisi berita-berita, karangan-karangan, dan iklan yang dicetak dan 

terbit secara tetap/periodik, dan dijual untuk umum (Soehartyono, 1998: 140).  

Surat kabar juga didefinisikan sebagai jenis penerbitan pers berwujud media 

massa tercetak berupa lembaran kertas atau sejenisnya menurut ukuran 

tertentu, bermuatan berita terbaru menurut keberkalaannya baik berupa tulisan 

ataupun gambar atau simbol lain pada tiap hal yang terbagi dalam kolom-

kolom (Syamsudin, 1996: 21).  

3. Kecenderungan liputan pers adalah merupakan kecondongan pers dalam 

menampilkan fakta sosial yang disajikan melalui sajian beritanya. 

4. Berita kampanye terbuka Pemilu Caleg 2009 di Solo Raya adalah laporan 

mengenai hal/peristiwa yang berkaitan dengan kampanye terbuka para calon 

legislatif yang terjadi pada periode 17 Maret-6April 2009 di tujuh kabupaten, 

yakni Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan 

Klaten (SUBOSUKAWONOSRATEN).  

5. SOLOPOS adalah surat kabar harian di Surakarta yang terbit pertama kali 

pada tanggal 19 September 1997 berdasar SK Menpen No. 

315/SK/Menpen/SIUPP/1997, dengan motto “Meningkatkan dinamika 

masyarakat.” 

6. JOGLOSEMAR adalah surat kabar harian di Surakarta yang terbit pertama 

kali pada tanggal 29 Oktober 2007, dengan motto “Jernih Bernilai.” 
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G. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksana bagaimana caranya 

mengukur variabel (Singarimbun dan Effendi, 1991: 216) yang terdiri dari: 

I. Pers  

Dalam penelitian ini secara operasional menggunakan pers dalam pengertian 

sempit, yakni media cetak berupa surat kabar harian daerah. Surat kabar 

dalam penelitian ini adalah SOLOPOS dan JOGLOSEMAR periode 17 

Maret-6 April 2009. 

II. Liputan berita 

Kecondongan pers dalam meliput fakta sosial yang ada akan dianalisa 

melalui kategori yang dibuat peneliti sebagai berikut: 

1. Sumber berita 

a. Pemerintah   

Merupakan sumber berita yang terdiri dari birokrat yang memulai 

karir dari tingkat rendah yang mendasarkan otoritas kekuasaannya 

pada penguasaan seluk beluk administrasi, misalnya seperti: 

gubernur, walikota, bupati, dan lain-lain. 

b. Partai politik (parpol) 

Merupakan sumber berita yang terdiri dari pengurus parpol, 

misalnya seperti: ketua, sekretaris, juru kampanye (jurkam), serta 

konstituen, kader dan simpatisan parpol.  

c. Penyelenggara pemilu 
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Merupakan sumber berita yang terdiri dari para pengurus KPU, 

misalnya seperti: ketua, sekretaris, dan anggota lainnya. 

d. Pengamat 

Merupakan sumber berita yang terdiri dari para akademisi, 

misalnya seperti: pengamat politik dan sosiolog.   

e. Masyarakat umum 

Merupakan sumber berita yang terdiri dari masyarakat umum dan 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

f. Sumber sendiri 

Sumber berita yang dimaksud adalah dari wartawan sendiri yang 

meliput berita tersebut. 

2. Topik/judul berita 

Topik/judul berita pada penelitian ini dibatasi pada isu seputar 

kampanye terbuka Pemilu Caleg 2009, yang meliputi sebagai berikut: 

a. Tata tertib pemilu 

Mencakup: pelanggaran kampanye dengan melibatkan anak-anak, 

pelanggaran lalu lintas dengan tidak menggunakan helm saat 

berkendara motor, knalpot yang tidak lengkap, pelanggaran 

administrasi dengan tidak mempergunakan waktu berkampanye 

sesuai jadwal yang sudah ditentukan KPU, dan pelanggaran 

pidana seperti: penganiayaan terhadap caleg, kampanye di rumah 

sakit, melibatkan PNS, black campaigns (pencemaran nama baik) 
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dan money politics, penertiban baliho dan atribut kampanye, dan 

lain-lain. 

b. Logistik pemilu 

Mencakup: kekurangan dan keterlambatan distribusi kertas suara, 

serta kerusakan surat suara/surat suara tercontreng. 

c. Daftar Pemilih Tetap (DPT) 

Mencakup: adanya nama pemilih fiktif, nama pemilih ganda, dan 

kesalahan pendataan DPT. 

d. Sosialisasi pemilu 

Mencakup: dana sosialisasi pemilu, simulasi pengamanan pemilu, 

simulasi pelaksanaan pemilu, sosialisasi pengawasan pemilu dan 

pengamanan pemilu.  

e. Koalisi politik, mencakup: silahturahmi politik. 

f. Kontrak politik, mencakup: penyampaian visi dan misi parpol, 

serta orasi politik. 

g. Spiritual pemilu, mencakup: aktivitas para caleg yang 

berhubungan dengan hal-hal magis/spiritual untuk memenangkan 

pemilu.  

3. Bentuk penulisan berita 

Dalam penelitian ini, bentuk penulisan berita yang dimaksud meliputi: 

a. Straight news 
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Straight news adalah berita yang ditulis sebagai pengungkapan 

fakta secara sederhana tanpa dimasukkan pendapat/opini 

editor/wartawan yang bersangkutan (Mursito, 1999: 32). 

b. Feature 

Feature adalah berita yang ditulis sebagai pengungkapan fakta 

yang ditekankan pada informasi sentuhan bersifat kognitif dan 

realitas serta tidak pada aktualitas tetapi lebih menyentuh pada 

perasaan (Mursito, 1999: 103).  

4. Penempatan halaman berita 

Nilai sebuah berita akan mempengaruhi penempatan berita dalam 

distribusi halamannya. Penempatan berita oleh surat kabar bisa 

menjadi indikator terhadap nilai suatu berita dan juga faktor 

pendukung penting tidaknya berita itu bagi khalayak pembaca. Dalam 

penelitian ini penempatan berita dibedakan menjadi dua bagian yaitu: 

a. Halaman muka/utama 

Jika obyek beritanya diletakkan pada halaman muka/halaman 

utama yang memiliki nilai dan kapasitas yang lebih tinggi 

dibandingkan halaman lainnya. 

b. Halaman dalam 

Jika obyek berita diletakkan pada halaman dalam dan halaman 

khusus liputan seputar kampanye terbuka Pemilu Caleg 2009 dari 

surat kabar yang dijadikan obyek penelitian. Dalam harian surat 

kabar SOLOPOS, liputan khusus pemilu berada di halaman 2 
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dengan nama rubrik UMUM (Liputan Khusus Pemilu 2009). 

Sedangkan pada harian surat kabar JOGLOSEMAR berada pada 

halaman 8 dengan nama rubrik PEMILU (Pesta Demokrasi 2009). 

 

H. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif di mana peneliti dapat 

membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu 

studi komparatif (Nazir, 1988: 64). Penelitian ini bersifat deskriptif untuk 

mengetahui bagaimana perbedaan kedua surat kabar tersebut dalam meliput 

berita kampanye terbuka Pemilu Caleg 2009 di Solo Raya. Penelitian ini 

merupakan deskripsi yang kukuh karena didukung oleh analisis data 

statistik. Sehingga bisa dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kuantitatif yakni penelitian yang menggambarkan adanya 

perbedaan kecenderungan liputan berita kampanye terbuka Pemilu Caleg 

2009 di Solo Raya pada surat kabar harian SOLOPOS dan JOGLOSEMAR 

periode 17 Maret-6 April 2009. 

2. Teknik Penelitian 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi 

(content analysis) dengan alasan, sebagian besar data berasal dari bahan 

terdokumentasi dan yang diteliti adalah pesan atau isi yang sudah dicetak 

dan dipublikasikan sehingga tidak ada resiko perubahan perilaku subyek 

yang diteliti. Teknik analisis isi dalam penelitian ini digunakan untuk 
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melihat perbandingan isi pesan dari dua media yang berbeda yang 

merupakan usaha memahami hubungan yang bersifat teoritis antara ciri-ciri 

komunikator dengan perbedaan pesan (message) yang dihasilkan. Klaus 

Krippendorff, seorang ahli komunikasi massa yang mempunyai perhatian 

khusus pada analisis isi sebagai teknik riset mengajukan definisi sebagai 

berikut (Hardjana, 2000: 76-77): 

“Content analysis is a research technique for making replicable and valid 
inferences from data to their context.” 
(Analisis isi adalah sebuah teknik riset untuk membuat inferensi-inferensi 
yang dapat dilakukan ulang dan sah dari data kepada konteks data tersebut).  
 
Penerapan dari metode analisis isi adalah sebagai berikut: 

a. Merumuskan pertanyaan penelitian yaitu apakah terdapat perbedaan 

dalam liputan berita kampanye terbuka Pemilu Caleg 2009 di Solo Raya 

pada surat kabar harian SOLOPOS dan JOGLOSEMAR periode 17 

Maret-6 April 2009. 

b. Melakukan sampling terhadap sumber data yang telah dipilih. Sampel 

penelitian ini adalah seluruh berita kampanye terbuka Pemilu Caleg 

2009 di Solo Raya pada surat kabar harian SOLOPOS dan 

JOGLOSEMAR periode 17 Maret-6 April 2009.  

c. Pembuatan kategori yang dipergunakan dalam analisis yang dibagi 

menjadi empat yaitu sumber berita, topik/judul berita, bentuk penulisan 

berita, dan penempatan halaman berita.    

d. Melakukan koding dan meringkas isi-isi yang relevan. Data mentah 

yang diperoleh, ditransformasikan dan dikelompokkan secara sistematis 

ke dalam unit-unit yang telah ditentukan dalam lembar koding sesuai 
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kategori yang dibuat. Dalam penelitian ini, penulis melakukan 

pengkodingan sendiri dan tidak dibantu oleh pengkoding lain yang 

dikarenakan dengan dua alasan, yakni: Pertama, penelitian ini tidak 

dimaksudkan untuk membuat teori baru. Kedua, populasi dan sampel 

yang digunakan relatif kecil. 

e. Penghitungan item-item berdasarkan frekuensi dan volume jumlah kata 

tiap berita yang disajikan pada surat kabar harian SOLOPOS dan 

JOGLOSEMAR periode 17 Maret-6 April 2009 tentang pelaksanaan 

kampanye terbuka Pemilu Caleg 2009 di Solo Raya. 

f. Penginterpretasian data dengan membandingkan hasil penghitungan 

frekuensi dan volume dari masing-masing surat kabar untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan kecenderungan liputan atau tidak.  

Deutechman mengatakan bahwa maksud analisis isi bukan untuk 

menunjukkan adanya perbedaan di antara beberapa perbedaan melainkan 

menunjukkan sejumlah cara kuantitatif dari perbedaan kualitatif yang dapat 

dilihat ketika membaca kedua surat kabar tersebut (Hardjana, 2000: 13). 

Kegunaan analisis isi adalah menjelaskan antara perbedaan karakteristik 

sumber pesan dan isi pesan yang satu dengan yang lain dalam dua media. 

Penelitian ini bersifat kuantitatif karena menitikberatkan pada pengukuran 

(measurement) atas beberapa kategori yang telah ditetapkan.  

Untuk memperoleh gambaran mengenai perbandingan kecenderungan 

liputan berita kampanye terbuka Pemilu Caleg 2009 di Solo Raya periode 
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17 Maret-6 April 2009 dihitung frekuensi dan volume beserta prosentasenya 

masing-masing dengan tabulasi biasa pada tiap kategori. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan 

diduga. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua berita 

pelaksanaan kampanye terbuka Pemilu Caleg 2009 di Solo Raya meliputi 

tujuh kabupaten, terdiri dari Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, 

Wonogiri, Sragen, dan Klaten pada surat kabar harian SOLOPOS dan 

JOGLOSEMAR periode 17 Maret-6 April 2009.  

Sedangkan sampelnya adalah seluruh berita tersebut. Sampel yang 

jumlahnya sebesar populasi seringkali disebut sampel total (Surakhmad, 

1980: 100).  

Perincian dari seluruh sampel penelitian adalah sebagai berikut: SOLOPOS 

edisi 17 Maret - 6 April 2009 berjumlah 20 eksemplar dengan jumlah berita 

333 item. JOGLOSEMAR edisi 17 Maret-6 April 2009 berjumlah 17 

eksemplar dengan jumlah berita 153 item, karena pada waktu itu, 

JOGLOSEMAR belum menerbitkan surat kabar edisi mingguan. Jadi, 

jumlah keseluruhan sampel adalah 37 eksemplar atau 486 item berita. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah: 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari surat kabar harian 

SOLOPOS dan JOGLOSEMAR yang memuat berita tentang 
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pelaksanaan kampanye terbuka Pemilu Caleg 2009 di Solo Raya 

meliputi tujuh kabupaten, terdiri dari Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, 

Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten pada surat kabar harian 

SOLOPOS dan JOGLOSEMAR periode 17 Maret-6 April 2009. 

Data dikumpulkan dengan menggunakan lembar koding (coding 

sheet) yang dibuat berdasar kategori yang ditentukan sebelumnya. 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan mencatat, menyeleksi, dan 

mengkode data yang diperlukan sesuai tujuan penelitian. 

b. Data sekunder 

Data sekunder yaitu berupa bahan tertulis yang tersedia pada 

lembaga surat kabar SOLOPOS dan JOGLOSEMAR juga dilakukan 

studi pustaka untuk memperoleh gambaran teori yang relevan 

dengan penelitian serta wawancara langsung dengan redaksi untuk 

melengkapi data.  

5. Unit Analisis  

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek 

penelitian. Unit analisis merupakan bagian penting dalam analisis isi 

(content analysis). Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

frekuensi dan volume berita kampanye terbuka Pemilu Caleg di Solo Raya 

meliputi tujuh kabupaten, terdiri dari Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, 

Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten periode 17 Maret-6 April 2009.  

Dalam penelitian ini digunakan unit fisik, sintaksis, referensi, dan unit 

tematik. Unit fisik membagi seluruh medium menurut waktu, panjangnya 
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ukuran atau besar volume dan bukan menurut informasi yang dibawanya 

(Krippendorf, 1993: 82). Unit ini digunakan untuk menganalisis 

penempatan halaman berita.  

Unit sintaksis secara alamiah berkaitan dengan tata bahasa suatu medium 

komunikasi dan tidak memerlukan keputusan tentang makna (Krippendorf, 

1993: 83). Unit ini digunakan untuk menganalisis sistem bentuk penulisan 

berita.  

Unit referensi didefinisikan sebagai obyek, peristiwa, orang, tindakan, 

negara/ide tertentu yang dirujuk oleh sebuah ungkapan. Unit ini digunakan 

untuk menganalisis kategori sumber informasi. Sedangkan unit tematik 

diidentifikasikan dengan kesesuaian definisi struktural tentang isi cerita, 

penjelasan, dan interprestasi. Unit ini digunakan untuk menganalisis 

topik/judul berita seputar kampanye terbuka Pemilu Caleg 2009. 

Sebagaimana yang dikemukakan Jalaluddin Rakhmad bahwa isi yang nyata 

berarti isi yang tersurat di mana isi koding seperti yang tersurat, bukan 

seperti apa yang dirasakan orang yang melakukan analisis isi (Rakhmad, 

1998: 90). 

6. Pengukuran  

Dalam penelitian ini digunakan pengukuran berdasarkan frekuensi dan 

volume berita kampanye terbuka Pemilu Caleg 2009 pada surat kabar 

SOLOPOS dan JOGLOSEMAR. Pengukuran dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menghitung frekuensi dan volume berdasarkan aspek yang diteliti. 

Pengukuran volume dilakukan dengan cara menghitung jumlah kata antar 
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teks dan judul berita, bukan berdasarkan luas centimeter kolom liputan yang 

disediakan untuk setiap isu kampanye. Karena luas tidaknya volume kolom, 

belum tentu memberi jaminan bahwa berita itu penting atau tidak (Suwardi, 

1993: 281). Alasan lain juga dikarenakan ukuran kolom antar surat kabar 

sekarang tidak sama, penggunaan huruf (font)-nya pun juga tidak seragam. 

7. Teknik Analisis Data 

Dari keseluruhan data yang didapat akan dianalisis sehingga dapat diketahui 

apakah terdapat perbedaan kecenderungan atau tidak dalam liputan berita 

kampanye terbuka Pemilu Caleg 2009 di Solo Raya pada surat kabar harian 

SOLOPOS dan JOGLOSEMAR periode 17 Maret-6 April 2009.  

8. Reliabilitas dan Validitas 

 Untuk membuktikan valid tidaknya penghitungan peneliti terhadap populasi 

penelitian yang tanpa dibantu oleh pengkoding lain, maka peneliti 

melakukan uji coba dengan menggunakan sampel penelitian yang 

dikerjakan oleh orang lain (pengkoding I: Ika Nur Farida dan pengkoding II: 

Febri Kurniasih) di mana keduanya adalah sama-sama mahasiswa 

komunikasi angkatan 2005 yang juga mengerti tentang pengkodingan. 

Adapun mengenai jumlah sampel yang diambil, Suharsimi Arikunto 

memberikan ancer-ancer, apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika subjeknya besar dapat diambil antara 10-15 %, atau 20-

25% atau lebih (Arikunto, 1987: 107). 
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Kebanyakan peneliti beranggapan bahwa semakin banyak sampel, atau 

semakin besar persentase sampel dari populasi, hasil penelitian akan 

semakin baik. Anggapan ini benar, tetapi tidak selalu demikian (Arikunto, 

1987: 108).  

Berangkat dari alasan di atas maka peneliti memutuskan mengambil sampel 

sebesar 10% dari jumlah populasi karena jumlah populasi dalam penelitian 

ini melebihi 100, sehingga kalau dirinci akan menjadi seperti berikut ini: 

a. Populasi SOLOPOS berjumlah 333 berita. Besar sampelnya adalah 10% 

dari 333 berita sehingga didapat hasil sebanyak 33 item berita.  

b. Populasi JOGLOSEMAR berjumlah 153 berita. Besar sampelnya adalah 

10% dari 153 berita sehingga didapat hasil sebanyak 15 item berita. 

Dalam pengambilan anggota sampel pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik sistematic random sampling yakni menarik sampel 

dengan penetapan angka kelipatan atau interval tertentu atau angka ganjil-

genap. Menetapkan angka kelipatan dilakukan dengan membagi angka 

ukuran populasi dengan angka ukuran sampel (Hamidi, 2007: 135).  

Dalam penelitian ini jumlah populasi SOLOPOS adalah 333 berita dan 

sampel yang telah ditetapkan adalah sebesar 33 berita maka yang menjadi 

anggota sampel adalah nomor populasi kelipatan 10 yang dimulai dari 

angka 1, 11, 21, dst sampai didapat jumlah sebesar sampelnya yakni 33 

berita. Hal yang sama juga diberlakukan pada JOGLOSEMAR yang 

memiliki populasi 153 berita dengan sampel sebesar 15 berita maka yang 

menjadi anggota sampelnya juga adalah nomor populasi kelipatan 10 yang 
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dimulai dari angka 1, 11, 21, dst sampai didapat jumlah sebesar sampelnya 

yakni 15 berita. 

 Dari hasil pengkodingan I kemudian dilakukan uji reliabilitas terhadap 

pengkodingan sampel yang dilakukan pengkoding II. Uji reliabilitas dalam 

statistik digunakan untuk mengetahui kesalahan dalam pengukuran. Tujuan 

digunakannya pengkoding I dan pengkoding II adalah untuk memperoleh 

kesepakatan atau tujuan bersama sehingga diharapkan input reliabilitasnya 

tinggi. Tentang patokan tingkat persetujuan bersama dikatakan Lasswell 

sebagai pemberian angka yang menunjukkan kesamaan sebanyak 70% 

sampai 80% antara atau di antara pelaksana koding atau analisis adalah 

dapat diterima sebagai keandalan yang dapat memadai (Fluornoy, 1989: 33). 

 Uji reliabilitas ini menggunakan rumus Holsti (Holsti, 1963: 49-50): 

 R = 
21

2,1 )(2

CC

C

+
 

 Di mana: 

 R adalah Reliability. Besarnya koefisien reliabilitas berkisar mulai dari 0,0 

sampai dengan 1,0 (Azwar, 2004: 9). 

 C 1,2 adalah jumlah pernyataan yang disetujui dua pengkoding 

 C 1 + C 2 adalah jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding. 

 Karena rumus Reliability tidak memperhitungkan tingkat persetujuan antar 

pengkoding (intercoder) akibat peluangnya yang terjadi, maka selanjutnya 

digunakan rumus Scott: 

Pi = 
apkannyangdiharPersetujua

apkannyangdiharPersetujuanyangnyataPersetujua
-

-
1
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 Di mana: 

 Pi adalah Probality of Indexs (persetujuan intercoder)  

 % persetujuan yang nyata = nilai R 

 % persetujuan yang diharapkan = jumlah kuadrat tiap prosentase kategori 

 
Tabel Hasil Uji Reliabilitas SOLOPOS dan JOGLOSEMAR 

(yang diperoleh dari pengkoding I dan pengkoding II) 
 

 

 
 
 
 

KATEGORI  R Pi 
1. Sumber Berita 0,92 89% 
2. Topik/Judul Berita 0,92 80-81% 
3. Bentuk Penulisan Berita 1 100% 
4. Penempatan Halaman Berita 1 100% 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


