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Penelitian ini hadir karena dilatarbelakangi oleh sejumlah masalah atau isu yang berkembang 

dalam media massa pasca program 100 hari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Yusuf Kalla 

selama bulan Februari 2005. Isu yang disebarkan oleh media massa ini mengangkat program 100 

hari SBY-Kalla sebagai bentuk kontrol serta evalusi kinerja pemerintahan Kabinet Indonesia 

Bersatu. Isu-isu yang disebarkan media ini juga telah menciptakan opini yang berkembang di 

dalam masyarakat. Karena itu-isu tersebut berkaitan dan mempunyai dampak langsung dalam 

kehidupan sehari-hari. Dari pemaparan singkat diatas, jelas bahwa peranan media massa sangat 

besar untuk menciptakan opini dalam masyarakat. Fenomena ini sangat menarik bagi peneliti 

untuk dicermati dan diteliti. Karena pada pemerintahan sebelumnya, tidak ada ukuran waktu 

tertentu untuk memperbaiki system pemerintahan dan kemasyarakatan. Sementara pada 

pemerintahan SBY-Kalla ini telah mematok 100 hari, untuk bisa memperbaiki sistem dan 

permasalahan yang telah terjadi pada pemerintahan sebelumnya. 

Agar mempermudah proses penelitian, peneliti merumuskannya dalam rumusan masalah: isu-isu 

pemberitaan apa saja yang diagendakan oleh Kompas, Isu-isu apa yang oleh publik dianggap 

penting, dan Apakah ada hubungan antara isu-isu yang diagendakan oleh Kompas dengan isu-isu 

yang diagendakan oleh public. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui isu-

isu pemberitaan apa saja yang diagendakan oleh Kompas, Isu-isu apa yang oleh publik dianggap 

penting, dan Apakah ada hubungan antara isu-isu yang diagendakan oleh Kompas dengan isu-isu 

yang diagendakan oleh publik. Penelitian ini menggunakan teori Agenda Setting, untuk 

mengukur pengaruh isu yang sudah diagendakan oleh media terhadap khalayak pembaca. Teori 

ini mengasumsikan adanya hubungan yang positif antara penilaian yang diberikan oleh media 

pada suatu persoalan, dengan perhatian yang diberikan oleh khalayak pada persoalan tertentu. 

Atau apa yang dianggap penting oleh media, juga dianggap penting pula oleh khalayak. Begitu 

pula sebaliknya, apa yang dilupakan oleh media akan luput pula perhatian dari publik.  

Tipe penelitian yang digunakan adalah eksplanatif dengan data kuantitatif, untuk menguji 

hubungan antar variabel yang dihipotesiskan. Peneliti mengukur agenda media dengan 

menentukan cm kolom berdasarkan persebaran kategorisasi pemberitaan program 100 hari 

pemerintahan SBY-Kalla. Isu-isu tersebut antara lain, Pengefektifan kinerja KPK (Komisi 

Pemberantasan Korupsi, Penangkapan Para Koruptor, Pemulangan TKI Ilegal Dari Malaysia, 

Kendala Pemulangan TKI Ilegal dari Malaysia, Konflik TKI dengan Majikan, Tingginya Biaya 

Pendidikan, Naiknya standart Kelulusan Ujian Nasional, Perbaikan Infrastruktur Sekolah, 

Ancaman Konflik Jelang Pilkada, dan Kesiapan Masing-masing daerah Jelang Pilkada. Isu-isu 

ini digulirkan sejak edisi 1-19 Februari 2005. Untuk mengukur agenda publik, peneliti 

mengunakan populasi IMM Cabang Malang yang berjumlah 30 orang. Sementara sampel yang 

diambil oleh peneliti sesuai sampel acak sederhana (simple random sampling) yaitu berjumlah 30 

orang. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket yang disusun 

menggunakan skala Gutman untuk mendapatkan jawaban tegas dari responden. Peneliti 



menggunakan Spearman Rho Rank Order Correlation untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antara agenda media dengan agenda public.  

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan, bahwa terdapat hubungan yag sangat lemah antara 

variabel independent atau agenda media dengan avariabel dependent atau agenda publik. 

Besarnya hubungan tersebut adalah 0,173. Dengan demikian, teori Agenda Setting yang 

menyatakan asumsi dasar bahwa ada hubungan yang positif antara apa yang dianggap penting 

oleh media, dengan apa yang dianggap penting oleh khalayak atau public, tidak terbukti dalam 

penelitian ini.  

 


