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ABSTRAKSI 

 

Dalam media massa khususnya surat kabar, tidak hanya berisi peristiwa, tapi juga gagasan 

atau opini serta persoalan didalamnya. Surat pembaca merupakan salah satu cara yang paling 

sederhana untuk melihat akses khalayak ke media, dalam hal ini surat kabar. Opini 

masyarakat melalui surat pembaca sebagai sarana mediasi dalam media massa merupakan hal 

yang sangat penting untuk ditanggapi, bukan merupakan persoalan yang sepele, dan harus 

disadari oleh pemerintah, swasta, lembaga maupun individu yang terkait dalam isi surat 

pembaca tersebut dan hal ini bisa menjadi sarana kontrol sosial. 

Dengan fenomena di atas, peneliti dengan metode analisis isi ingin mengetahui tema – tema 

apasaja yang ada pada rubrik “Metropolis Watch” edisi 1 Juli sampai 30 Juli 2009 dan siapa 

saja yang menjadi sasaran rubrik tersebut. Adapun tinjauan pustaka yang perlu diketahui dari 

penelitian ini adalah komunikasi massa, pers dan fungsinya, surat kabar, berita, rubric, surat 

pembaca, pendapat, control sosial dan analisis isi. 

Dalam penelitian ini, mengambil waktu penelitian 1 Juli sampai 30 Juli 2009, dengan 

pertimbangan karena dimasa penelitian itu terdapat moment liburan panjang, jadi sarana dan 

prasarana publik banyak digunakan dan akan sering terjadi pelanggaran terhadap nilai – nilai 

sosial dan keluar dari kaidah – kaidah yang berlaku Seperti, keluhan masyarakat tentang 

kualitas makanan, minuman, barang, transportasi, telekomunikasi, dan perbankan, tapi juga 

pelayanan kesehatan, kependudukan, listrik, air minum, pendidikan dan pelayanan perizinan. 

Dengan dua struktur kategori. Yaitu ; Kategori Tema, indikatornya adalah tema masalah 

moral Masyarakat, Tema Kejahatan, Tema Pendidikan, Tema kesejahteraan dan pelayanan 

Masyrakatya yang di bagi menjadi dua sub yaitu mutu lelayanan dan Klarifikasi. Serta 

kategori Sasaran. Indikatornya adalah sasaran individu dan lembaga. 

Penelitian ini menghasilkan tema Kesejahteraan dan Pelayanan Masyarakat sub mutu 

pelayanan buruk memiliki prosentase sebanyak 58,06%, dan Klarifikasi 16,94%, tema 

Kejahatan 12,9 %, tema Masalah Moral Masyarakat 7,28 % dan tema Pendidikan 4,84 %. 

Sedangkan untuk kategori sasaran, individu 20,16 % dan lembaga 79,84%. Dari hasil 

penelitian kategori sasaran Lembaga yang paling banyak.  

Tema yang sering muncul berada di Kejahateeraan dan Pelayanan Masayarakat sub masalah 

pelayanan buruk ini menunjukan bahwa kesejahteraan dan Pelayanan yang di dapat 

masyarakat sangat rendah serta pelayanan yang ada kurang memuaskan. Maka setiap 

terbitnya ada saja surat pembaca yang mengeluhkan masalah ini. Disini surat pembaca 

menjembatani masyrakat untuk menyampaikan serta menginformasikan masalah yang 

muncul dilingkungan masyarakat agar bisa ikut serta mengendalikan dan kewaspaddan 

masyarakat tetap terjaga. Lembaga di sini baik pemerintah maupun non Pemerintah yang 

menjadi sasaran surat pembaca. Karena itu mereka perlu melakukan evalusi dalam 

memberikan pelayanan dan fasilitas terhadap publik. Jadi fungsi surat kabar tak hanya 

menyampaikan informasi tapi juga mengontrol masyarakat. Dan Karena itu dengan media 



cetak diharapkan menjadi salah satu kekuatan gerakan moral yang mendorong terciptanya 

mekanisme dan pranata hukum oleh negara dan mendorong partisipasi aktif masyarakat 

untuk meningkatkan perlindungan kepada hak – hak masyarakat. 


