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Pemilihan penelitian tentang politik media lokal pada harian Radar Kediri melalui rubrik Radar 
Sport dilakukan peneliti mengingat peranan media massa yang terasa semakin penting bagi 
perkembangan dunia olah raga seiring tuntutan social reward atas pelaku olah raga di Indonesia. 

Adapun pemilihan tema pemberitaan tim sepak bola lokal Persik Kediri adalah untuk 
mengetengahkan betapa besarnya peranan pers dalam hal ini harian Radar Kediri dalam 
perkembangan dunia sepak bola pada konteks LIGINA (Liga Indonesia). Social reward 

(penghargaan sosial) dan human interest adalah unsur yang menjadi acuan pemberitaan harian 
Radar Kediri. 

Penelitian ini difokuskan pada harian Radar Kediri rubrik Radar Sport dikarenakan reputasi 
harian Radar Kediri sebagai perwakilan Jawa Pos di Karisidenan Kediri yang telah 
berkecimpung dalam jurnalistik olah raga selama 6 tahun lebih. Peneliti ingin mengetahui 

bagaimana politik media lokal harian Radar Kediri apakah berorientasi idealisme, 
komersialisme, ataukah profesionalisme dalam menjunjung tinggi nilai obyektivitas, dan 

netralitas, sebagai bagian dari pers yang independent. Selain itu, peneliti ingin mengetengahkan 
obyek penelitian tentang jurnalistik olah raga yang kurang diminati oleh kalangan akademisi 
untuk lebih dikaji keberadaannya. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada 
aplikasi analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Penelitian dengan 

metode analisis framing ini, sangat menarik untuk mencermati strategi seleksi, penonjolan atau 
pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih 
diingat untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektif media. Metode analisis framing 

yang dikembangkan Pan dan Kosicki adalah merupakan modifikasi dan dimensi operasional dari 
analisis wacana Teun Van Dijk.  

Perangkat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. 
Jumlah berita yang dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 14 berita sesuai dengan peristiwa 
pertandingan yang dijalani Persik Kediri dalam LIGINA XII Putaran I 2006. Jumlah tersebut 

mewakili berita tentang apa yang terjadi pada waktu LIGINA XII Putaran I berlangsung. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara mendokumentasikan dan mengolahnya dengan analisis 

teks dan foto (image) berita dari harian Radar Kediri tersebut. Selain teori tersebut, peneliti 
berusaha merelevansikan isi pemberitaan harian Radar Kediri dengan teori lainnya, seperti 
obyektivitas media, jurnalistik praktis, sistem dan kultur pers Indonesia.  

Hasil penelitian ini, secara umum melalui struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris harian 
Radar Kediri selalu menampilkan pemberitaan tentang LIGINA melalui headline rubrik Radar 

Sport harian Radar Kediri. Porsi tetap adalah jaminan Radar Kediri kepada Djarum dan LIGINA 
dalam kapasitasnya sebagai official media partner dari LIGINA. Sedangkan secara khusus dari 
struktur skrip dan retoris mengindikasikan keberpihakan Radar Kediri pada kepemimpinan lokal 



Pemerintah Kota Kediri dan pada unsur retoris melalui fotonya, guna membentuk citra positif 
Persik Kediri di mata khalayak. Pemilihan headline dan beberapa retoris dipakai untuk 

melukiskan hal tersebut. Dari struktur sintaksis indikasi keberpihakan Radar Kediri terhadap tim 
Persik Kediri juga tersirat dalam porsi pemberitaan dalam setiap bagian sintaksis, mulai dari 

lead, kutipan, dan paraphrase 

 

 


