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Berita kasus korupsi Bupati Blitar Imam Muhadi yang terkuak bulan Desember 2004, 

mengejutkan banyak kalangan. Dalam kasus korupsi tersebut negara dirugikan sebesar Rp. 97 M. 

Selain itu, kasus korupsi tersebut selain melibatkan Bupati Blitar Imam Muhadi juga melibatkan 

beberapa pejabat teras dilingkungan pemerintah kabupaten Blitar. Radio Persada FM sebagai 

radio Eks RKPD yang sampai saat ini masih berada dibawah naungan pemerintah kabupaten 

secara terus menerus memberitakan kasus ini dalam program berita Lintas Enam Cakrawala 

Persada guna mengetahui perkembangan kasus tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana kecenderungan Radio Persada FM 

dalam menyiarkan kasus korupsi Bupati Blitar pada skrip berita Lintas Enam Cakrawala Persada 

pada bulan Maret sampai Mei 2005. 

Tipe dan dasar penelitian ini adalah analisis isi yang bersifat kuantitatif. Alasan menggunakan 

analisis isi adalah untuk memperoleh keterangan dari isi pesan komunikasi yang disampaikan 

oleh media (radio) dan merepresentasikan kerangka pesan secara akurat. Sehingga kuantifikasi 

menjadi penting dalam upaya memperoleh obyektifitas, dengan menggambarkan secara tepat. 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dilakukan pada skrip berita kasus korupsi Bupati Blitar 

dalam program Lintas Enam Cakrawala Persada di Radio Persada FM Blitar pada bulan Maret 

sampai Mei 2005. Struktur kategori yang digunakan ada dua yaitu pro dan kontra. Unit analisis 

dalam penelitian ini adalah paragraf berita yang berupa pernyataan dari kedua kategori pro dan 

kontra dalam masing-masing item berita. Satuan ukurnya yaitu frekuensi kemunculan kategori 

berita dalam skrip berita. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, 

memilih berita yang relevan dengan data penelitian dan diperoleh 88 item dan 188 paragraf. Uji 

reliabilitas kategori dibantu oleh tiga orang koder dan data diuji menggunakan rumus Holsty dan 

rumus Scott. Analisa data dilakukan dengan lembar kerja (coding sheet), tabel induk dan tabel 

frekuensi. 

Dari analisis yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah, dari 88 item dan 188 paragraf yang 

diperoleh sebagai data didapatkan 153 paragraf yang disepakati peneliti dan koder dengan 

jumlah paragraf kategori pro adalah 51 paragraf atau 33 % dan paragraf dengan kategori kontra 

adalah 102 paragraf atau 67%. 

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kecenderungan berita kasus korupsi Bupati Blitar dalam 

skrip berita Lintas Enam Cakrawala Persada di Radio Persada FM Blitar pada bulan Maret 

sampai Mei 2005 adalah kontra terhadap tersangka atau terdakwa Imam Muhadi, dimana berita 

cenderung merugikan dan memberatkan. 

 


