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Dalam wacana dan praktek politik demokrasi di Indonesia, Pilkada ini juga merupakan 

pengalaman politik yang pertama kalinya yang kemudian menjadikan peran pers sangat 

diperlukan baik dari sisi penjelasan informasi secara teknis maupun informasi yang bersifat 

kognitif bagi pemahaman pilkada langsung ini.. Sebagai media nasional yang memiliki kolom di 

tingkatan wilayah lokal dalam hal ini adalah Radar Malang, harian Jawa Pos merupakan media 

massa yang memiliki pengaruh besar dalam membangun opini serta membangun sosialisasi 

informasi dalam setiap peristiwa sosial politik yang berlangsung di masyarakat. Sehingga 

berkaitan dengan sosialisasi berita tentang Pilkada Langsung di Kabupaten Malang akan menjadi 

sangat signifikan melihat bahwa harian Jawa Pos adalah media cetak yang memiliki pembaca 

yang sangat besar di Jawa Timur. Berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten 

Malang yang berlangsung pada bulan September 2005 maka informasi mengenai Pilkada 

Langsung sudah dimulai jauh-jauh hari dimana dalam hal ini edisi Jawa Pos Radar Malang pada 

tanggal 1 April-31 April 2005 adalah waktu yang cukup gencar dan efektif dalam 

menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten 

Malang. 

Untuk menganalisa berita seputar PILKADA Kabupaten Malang edisi 1 April-31 April 2005 ini 

peneliti menggunakan analisis isi dengan tipe penelitian diskriptif. Ruang lingkup penelitian 

adalah seluruh berita mengenai PILKADA yang dimuat Harian Jawa Pos Radar Malang edisi 1 

April-31 April 2005. Harian Jawa Pos Radar Malang dipilih sebagai obyek penelitian karena 

Jawa Pos merupakan salah satu media cetak nasional di Jawa Timur yang memiliki pembaca 

terbesar dan sebagai bentuk orientasi kepada pembaca lokal yang terdapat di tiap-tiap daerah, 

harian Jawa Pos memiliki rubrik yang memuat perkembangan dan informasi yang terjadi di 

setiap daerah kabupaten yang disebut dengan Radar. Unit analisis dalam penelitian ini adalah 

berita yang bertemakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Kabupaten Malang pada 

harian Jawa Pos Radar Malang edisi 1 April sampai dengan 31 April 2005 dengan struktur 

kategori berita hal-hal teknis mengenai Pilkada Kabupaten Malang, sosialisasi para calon Bupati 

dan Wakil Bupati dan partisipasi masyarakat menuju Pilkada. Sedangkan satuan ukur dalam 

penelitian ini adalah frekuensi kemunculan kategori berita.  

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap berita PILKADA yang dimuat pada 

Harian Jawa Pos Radar Malang maka diperoleh kategori berita mengenai hal-hal teknis 

mengenai PILKADA sebanyak 19 frekuensi atau 15,70%, kategori berita tentang sosialisasi para 

calon Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 34 frekuensi atau 28,10% dan kategori berita tentang 

partisipasi masyarakat sebanyak 15 frekuensi atau 12,40% serta kategori berita tentang partai 

politik pendukung kontestan Pilkada yaitu sebanyak 53 Frekuensi atau 43,80%. Sebagai media 

publikasi, pers mengemban kewajiban asasi untuk menyampaikan kepada masyarakat yang 

membutuhkan berita yang terjadi dalam realitas kehidupan sosial. Adanya penyampaian berita 

kepada masyarakat merupakan media interaksi sosial selanjutnya bagi masyarakat yang 



kemudian akan berfikir dan mengetahui, menafsirkan, dan mengambil hikmah dari hal-hal yang 

dipublikasikan. 

 


