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Semakin banyaknya kebutuhan masyarakat kita akan informasi menuntut perusahaan media 

massa untuk dapat lebih bersaing dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik. Dan 

tentunya informasi bernilai berita yang actual dan akuratlah yang sangat dibutuhkan dan 

digemari oleh publik. Publik selalu menginginkan informasi yang cepat dan actual serta disajikan 

secara jelas dan menarik. Apalagi dengan bergulirnya otonomi daerah acap kali pemerintah 

daerah membuat dan mencanangkan berbagai program untuk membangun daerahnya masing-

masing. Dan sejalan dengan pengembangan sarana demokrasi di Indonesia, maka berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan secara demokratis 

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui pemungutan suara. 

Berita berkaitan dengan pelaksanaan PILKADA menjadi topic yang sangat digemari masyarakat 

karena ini merupakan pesta demokrasi pertama bagi masyarakat yaitu memilih kepala daerah dan 

wakilnya secara langsung. Terdapat beberapa calon pasangan dalam PILKADA kali ini yang 

harus mengikuti berbagai seleksi yang telah ditetapkan oleh PP RI dan UU, selain itu terdapat 

berbagai kegiatan oleh KPUD serta lembaga terkait sebagai pelaksana PILKADA. Dan dari 

pelaksanaan PILKADA Kabupaten Malang tahun 2005 ini diharapkan analisis ini dapat menjadi 

acuan bagi media massa untuk melihat arah kecenderungan pemberitaan PILKADA oleh media 

massa. 

Didasarkan pada penjelasan diatas permasalahan yang dapat di rumuskan adalah bagaimana 

kecenderungan pemberitaan PILKADA Kabupaten Malang 2005 dalam skripBerita Jurnal 

PILKADA di Citra Pro 3 RRI Malang edisi tanggal 13 Juli sampai 5 September 2005? Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kecenderungan Citra Pro 3 RRI Malang dalam 

memberitakan PILKADA Kabupaten Malang 2005 pada skrip berita Jurnal PILKADA edisi 13 

Juli sampai 5 September 2005. 

Untuk menganalisis berita seputar PILKADA Kabupaten Malang 2005 pada skrip berita Jurnal 

PILKADA di Citra Pro 3 RRI Malang ini peneliti menggunakan analisis isi dengan tipe 

penelitian diskriptif kuantitatif. Ruang lingkup penelitian adalah seluruh skrip berita Jurnal 

PILKADA yang telah didokumentasikan pada radio Citra Pro Tiga RRI Malang edisi 13 Juli 

sampai 5 September 2005. Radio Citra Pro Tiga RRI Malang dipilih sebagai obyek penelitian 

karena media ini memiliki program khusus yang mengulas segala kegiatan selama pelaksanaan 

PILKADA Kabupaten Malang tahun 2005. Unit analisis dalam penelitian ini adalah analisis per 

paragraf, dengan struktur kategori yaitu positif, negative dan netral. Sedangkan satuan ukur 

dalam penelitian ini adalah frekwensi kemunculan kategori berita. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap skrip berita Jurnal PILKADA selama 

pelaksanaan PILKADA Kabupaten tahun 2005 edisi 13 Juli sampai 5 September 2005, maka 



diperoleh kecenderungan-kecenderungan berdasarkan kategorinya. Didapat Coefisien reliability 

sebesar 0,9 dan apabila diprosentasekan nilai keterandalan CR sebesar 86%. Kecenderungan 

kategori positif sebesar 332 paragraf atau 33,9% dari 979 paragraf yang disepakati oleh para 

koder. Untuk kecenderungan kategori negative sebesar 163 paragraf atau 16,7%, sedangkan 

kecenderungan netral sebanyak 484 paragraf atau 49,4%. Sehingga dapat dilihat bahwa 

kecenderungan pemberitaan Jurnal PILKADA pada Radio Citra Pro Tiga RRI Malang adalah 

netral. Tetapi dari hasil keseluruhan analisis dapat diketahui bahwa media ini cenderung 

menguntungkan dan mendukung kepentingan salah satu pasangan calon saja, yaitu pasangan 

Sujud-Rendra dengan lebih banyak memberitakan kegiatan kampanye pasangan ini dibanding 

kegiatan kampanye 2 pasangan lainnya. Akan tetapi karena berita seputar kegiatan dan 

pernyataan KPUD serta lembaga terkait mengenai pelaksanan PILKADA lebih sering muncul, 

maka hasil akhir analisis menunjukkan kecenderungan netral.  

  

 


