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Pilkada langsung merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah 

dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah. 

Pemilihan kepala daerah ini adalah pertama kali diadakan dengan cara langsung. Langsung yang 

dimaksudkan adalah kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dari daerah yang bersangkutan 

Dalam konteks itu, negara memberikan kesempatan kepada masyarakat di daerah untuk 

menentukan sendiri pemimpin mereka, serta menentukan sendiri segala bentuk kebijakan yang 

menyangkut harkat hidup rakyat daerah. Peneliti menganggap perlu mengangkat rubrik pilkada 

di Radar Malang untuk diteliti karena media massa, dalam hal ini adalah Radar Malang, karena 

Radar Malang selalu gencar mengangkat liputan pemilihan kepala daerah secara langsung yang 

ditampilkan dalam Rubrik Pemilihan Kepala Daerah “Menuju Pringgitan (Pemilihan Bupati 

Malang). 

Obyektivitas pers adalah konsep paling pokok yang berhubungan dengan kualitas informasi yang 

merupakan bentuk khusus praktek media dan juga sikap khusus terhadap tugas pengumpulan, 

pemrosesan dan penyebaran informasi. Ciri-ciri utamanya antara lain mengambil posisi sikap 

yang tegas dan netral terhadap obyek yang dilaporkan. Hal ini berarti tiadanya keterlibatan 

subyektif atau pribadi. Ciri selanjutnya adalah tidak adanya sifat memihak, tidak memihak dalam 

perdebatan atau tidak menunjukkan kecenderungan. Obyektivitas dapat diukur melalui netralitas 

dan keseimbangan pemberitaan. Netralitas pemberitaan yaitu media massa memuat hasil 

pemberitaan dalam bentuk kata-kata yang mengandung opini dengan tidak memihak pada partai 

politik atau calon-calon dari partai politik yang ikut dalam pencalonan pemilihan kepala daerah. 

Misalnya ditunjukkan dengan kata semestinya, seharusnya, bisa jadi, diduga, diramalkan dan 

sebagainya. Keseimbangan pemberitaanadalah pemuatan pemberitaan yang diukur dari jumlah 

kata yang bersumber dari pihak satu terhadap sumber dari pihak lainnya. Sedangkan Pemilihan 

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah 

propinsi dan atau kabupaten atau kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.  

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi yang mengangkat rubrik pemilihan kepala daerah 

yang di muat pada Radar Malang Edisi Juli 2005. Teknik sampling yang digunakan adalah total 

sampling di mana sampel diambil dari keseluruhan jumlah populasi yang ada yaitu sebanyak 30 

edisi atau penerbitan. Unit analisis pada penelitian ini adalah naskah dan satuan ukur kata yang 

terdapat pada rubrik pemilihan Bupati 2005 yang dimuat dalam pada Radar Malang. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaknetralan yang dilakukan Radar 

Malang. Hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya opinion word hampir di setiap terbitannya. 

Hanya pada edisi 27 Juli 2005 tidak terdapat opinion word. Secara keseluruhan ketidaknetralan 

ini muncul 29 kali yang tersebar di beberapa alinea di setiap terbitannya. Sedangkan dalam 

kategori keseimbangan, Radar Malang menampilkan 17 edisi liputan pilkada langsung dan 

sebanyak 13 kali liputan yang diuji dan disetujui oleh dua koder melalui persetujuan dari sumber 



pihak satu terhadap sumber dari pihak lainnya. Dari 17 kali terbitan dan disetujui 13 terbitan oleh 

koder maka hasil akhirnya adalah 76.5 persen sehingga hasil itu dapat diterima sebagai 

kepercayaan yang memadai.  

 


