
	   1	  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Partai politik (parpol) merupakan salah satu komponen infrastruktur 

politik dalam negara. Menurut UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik, 

partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan 

politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Parpol juga dapat dipahami sebagai sarana politik yang menjembatani elit-elit 

politik dalam mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara. Jumlah partai 

yang diakui oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada tahun 2009 dilansir 

sejumlah 44 partai dan dari tahun ke tahun jumlah ini terus bertambah dan 

menurut direktori partai politik Indonesia inilah hasil pemilu legislatif 2009, 

yaitu:	  

Tabel 1.1 
Hasil Pemilu Legislatif 2009 

No. Partai Politik Perolehan 

Suara 

Kursi Parlemen 

  

    Perhitungan I Revisi 

1 Demokrat 20,85% 148 150 
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2 Golkar 14,45% 108 107 

3 PDIP 14,03% 93 95 

4 PKS 7,88% 59 57 

5 PAN 6,01% 42 43 

6 PPP 5,32% 39 37 

7 PKB 4,94% 26 27 

8 Gerindra 4,46% 30 26 

9 Hanura 3,77% 15 18 

  Jumlah 100% 560 560 

 Sumber : KPU, 2009 

 

Menurut data yang diperoleh melalui website KPU, dinyatakan bahwa 

pada tahun 2009 pemilu sebelumnya partai Demokrat memiliki dukungan 

tertinggi atas partai-partai lainnya. Kemudian melihat survei Kompas yang 

ditulis oleh Palupi Annisa Auliani menyatakan bahwa sepanjang akhir 2012 

sampai 2013, Partai Demokrat terus mengalami penurunan dukungan. 

Analisis psikografis atas survei tersebut mendapatkan responden yang masih 

memilih partai Demokrat bila pemilu digelar sekarang punya kecenderungan 

mempertahankan status quo. Partai Demokrat masih memiliki simpanan 

dukungan suara 11,1% pada periode pertama survei yang hasilnya dirilis pada 

Desember 2012. Angka ini turun 1 persen menjadi 10,1% pada periode kedua 

dengan rilis hasil pada 2013, setelah melewati momentum penetapan 

tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi atas mantan ketua umum partai 
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Anas Urbaningrum. Survei ketiga justru mendapatkan kembali melorotnya 

dukungan untuk Partai Demokrat, menjadi 7,2% saja, lebih rendah dari hasil 

Pemilu 2004 yang mendapatkan dukungan 7,45% suara. Rangkaian survei 

yang digelar harian Kompas menggunakan metode survei longitudinal, yakni 

meminta pendapat dari responden yang sama. Ketiga survei dilakukan secara 

tatap muka, dalam tiga periode waktu. Survei periode pertama yang hasilnya 

dilansir pada Desember 2012 dilakukan pada rentang 26 November 2012 

sampai 11 Desember 2012. Periode kedua, 30 Mei 2013 sampai 14 Juni 2013, 

dan diumumkan pada Juni 2013. Adapun periode ketiga terlaksana pada 27 

November 2013 sampai 11 Desember 2013, diumumkan mulai Rabu 

(8/1/2014). Melibatkan 1.380 sampai 1.400 responden dari 34 provinsi di 

Indonesia, survei menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen dan rentang 

kesalahan 2,6 persen dalam penarikan sampel acak sederhana. (Auliani, 

Palupi Annisa., 2014). 

Peneliti LSI Adjie Alfaraby didampingi Ardian Sopa mengatakan 

bahwa hasil survei LSI yaitu ada tiga partai yang menduduki urutan teratas 

yakni Partai Golkar (20,4%), PDIP (18,7%), dan Partai Demokrat (PD) 

sebesar 9,8%. Kemudian Gerindra (6,6%), PAN (5,2%), PPP (4,6%), PKB 

(4,6%), PKS (4,4%), Hanura (3,4%), Nasdem (2,0%), PBB (0,6%), PKPI 

(0,3%) dan yang belum menentuan (19,4%). Survei LSI itu diadakan pada 12 

September - 5 Oktober 2013, di 33 Provinsi dan menggunakan 1.200 

responden. Dengan metode multistage random sampling, estimasi kesalahan 
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penyamplingan sekitar 2,9%. Survei itu juga menggunakan instrumen 

kuesioner dengan wawancara tatap muka. (Wibisono, B. Kunto., 2014) 

Baik survey Kompas maun LSI telah menjelaskan bahwa adanya 

penurunan dukungan atau suara terhadap partai Demokrat. Partai yang 

didirikan sejak tahun 2001 tersebut telah menduduki kursi kepala pemerintah 

selama 2 kali periode pada masa terpilihnya presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono (SBY). Meski telah memenangkan partainya dalam pemilihan 

Presiden secara berturut-turut, Demokrat tak gencar untuk berhenti 

menduduki kursi pemerintahan di Indonesia. SBY boleh mengakhiri masa 

jabatannya sebagai presiden, tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi partai 

Demokrat. Selama masa kepemerintahan, Demokrat selalu mengingatkan 

pada iklan politiknya yaitu “Katakan Tidak Pada Korupsi”. Akan tetapi 

diakhir masa kejayaannya, banyak sekali pemberitaan mengenai beberapa 

tokoh koruptor yang berasal dari Demokrat. Hal tersebut tentunya membuat 

kredibilitas partai Demokrat semakin menurun dimata masyarakat Indonesia. 

Adapun beberapa contoh kasus yang menimpa partai politik Demokrat, 

seperti kasus Hambalang, SKK migas dan Century.  

Menjelang pemilihan umum (pemilu) Legislatif pada tanggal 9 April 

2014 dan pemilu Presiden 9 Juli mendatang, partai Demokrat mencoba untuk 

bangkit dengan membangun citra yang lebih baik melalui kampanye-

kampanye politiknya. Berbicara kampanye pastilah muncul kata pencitraan 

didalamnya. Pencitraan diri seorang figur yang tengah bertarung dalam 

kontestasi politiknya tentunya berdampak besar bagi elektabilitasnya. Salah 
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satu tempat tercepat untuk memperbaiki citra adalah melalui media. Media 

massa memiliki kekuatan untuk memperkuat dan mempercepat tersebarnya 

sebuah opini (isu) dan melahirkan sebuah komunikasi massa. 

Era keterbukaan informasi membuat lalu lintas informasi terutama 

pada saat pelaksanaan Pemilu semakin padat. Disisi lain, konglomerasi media 

juga turut melanda media massa di Indonesia. Media di Indonesia dimiliki 

oleh sebagian Pengusaha yang beberapa terjun ke dunia politik, baik maju 

sebagai calon Presiden, fungsionaris maupun pendiri parpol. Ini yang 

potensial akan mempengaruhi content media. Konglomerasi media 

menyebabkan media massa memiliki power yang sangat luar biasa, hal 

tersebut menyebabkan media massa mengalami pergeseran makna dan fungsi. 

Media massa tumbuh bukan hanya menjadi kekuatan pengontrol kekuasaan, 

tetapi telah menjelma menjadi kekuatan politik, ekonomi dan budaya baru. 

Media telah media penguasa baru, yang apabila dibiarkan liar justru bisa 

menjadi ancaman tersendiri bagi demokrasi.  

Surat kabar Jawa Pos merupakan salah satu media massa cetak yang 

ada di Indonesia dan telah berdiri sejak 1 Juli 1949. Pimpinan atau Direktur 

Utama pada harian ini adalah Dahlan Iskan, ia merupakan salah satu peserta 

konvensi Partai Demokrat yang diusung menjadi salah satu peserta bakal 

calon Presidennya. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap sajian 

pemberitaan terkait Partai Demokrat pada media yang ia bawahi, mengingat 

konglomerasi ataupun keberpihakan pimpinan terhadap media di Indonesia 

saat ini. Meskipun keberpihakan media di Indonesia memang dilakukan oleh 
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beberapa pemilik atau pimpinannya, tentunya tidak semua media yang 

demikian. Melalui media cetak Jawa Pos inilah akan dianalisis bagaimana 

surat kabar tersebut mengemas citra partai Demokrat untuk masyarakat, 

akankah memberikan efek positif, negatif atau netral kepada Demokrat 

dihadapan khalayak. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Seberapa besar frekuensi kemunculan pesan pada tulisan berita tentang 

citra partai politik Demokrat pemberitaan di surat kabar Jawa Pos edisi 1-

31 Desember 2013? 

2. Bagaimana citra yang muncul pada gambar berita tentang partai politik 

Demokrat pemberitaan di surat kabar Jawa Pos edisi 1-31 Desember 2013? 

 

C. Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki 

tujuan untuk memperoleh gambaran data dan informasi mengenai frekuensi 

kemunculan pesan pada tulisan berita dan gambar berita tentang citra partai 

politik Demokrat yang dikemas pada surat kabar Jawa Pos edisi 1-31 

Desember 2013. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a) Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai pemaknaan citra partai politik oleh surat kabar Jawa Pos, 

serta untuk memperoleh pengalaman menganalisis isi berita mengenai 

citra partai politik Demokrat. 

b) Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi secara 

tertulis ataupun referensi tambahan terkait materi tentang 

kecenderungan citra partai Demokrat melalui surat kabar Jawa Pos. 

2. Manfaat Akademis 

a) Bagi Jurusan Ilmu Komunikasi, hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi study/kajian pencitraan partai politik 

melalui media massa. 

b) Bagi kajian komunikasi, manfaat penelitian ini yaitu memberikan 

sumbangsih maupun rujukan referensi bagi para peneliti komunikasi, 

khususnya pembentukan citra partai politik Demokrat di surat kabar 

Jawa Pos. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Pengertian Citra 

Roberts (1978) mendefiniskan citra (image) sebagai “Representating 

the totally of all information about the world any individual has 

processed, organized and stored” (menunjukkan seluruh informasi 
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tentang dunia yang telah diolah, diorganisasikan dan disimpan individu). 

Citra merupakan bentuk gambaran tentang sesuatu hal menurut persepsi 

kita. Citra juga dapat dikatakan sebagai dunia menurut persepsi kita, citra 

juga menentukan sikap negatif atau positif seseorang terhadap suatu 

objek (orang, tempat kelompok, gagasan, dan lain-lain).  (A. Rachman, 

2006:5) 

Citra diri juga sebuah gambaran bagaimana kita melihat diri sendiri. 

Citra diri merupakan sebuah gambaran yang sudah dibangun dari waktu 

ke waktu bukan instan hanya dalam sehari dua hari saja. Citra diri 

memuat berbagai jawaban dari harapan dan impian, pikiran dan perasaan, 

apa yang sudah dilakukan dan belum disepanjang hidup, keyakinan, 

kemampuan dan lain-lain. Beberapa orang percaya bahwa citra diri 

seseorang ditentukan oleh peristiwa yang mempengaruhinya atau apa 

yang dilakukannya. Adapun beberapa orang lainnya percaya bahwa citra 

diri justru mengarahkan orang untuk berkata, berbuat dan bertindak. 

Citra diri sangat diperlukan karena sebagai penentu kehidupan seseorang 

maupun kelompok. Citra pun dapat dibagi menjadi yang bersifat positif 

maupun yang negatif, adapun ciri-cirinya sebagai berikut: 

a. Citra Positif 

Citra diri positif adalah anggapan atau gambaran seseorang tentang 

dirinya sendiri yang bersifat positif. Cirinya: 

a. Mempunyai gambaran yang jelas tentang masa depannya 

b. Optimis 
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c. Yakin dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi 

d. Segera bangkit dari kegagalan dan tidak larut dalam duka 

berkepanjangan 

e. Penuh rasa percaya diri 

b. Citra Negatif 

Citra diri negatif adalah gambaran serta anggapan seseorang tentang 

dirinya sendiri yang bersifat negatif. Citra diri negatif tertanam 

didalam diri seseorang akibat pangaruh lingkungan, orang lain atau 

pengalaman masa lalu yang membekas dalam dirinya. Cirinya: 

a. Merasa rendah diri dan menganggap diri tidak berguna 

b. Merasa tidak pantas atau mendapatkan sesuatu 

c. Merasa dibenci dan tidak disukai oleh lingkungan dan orang 

sekitarnya (Fadhil Z.A, 2014) 

E.2 Media Massa Sebagai Wadah Komunikasi Massa 

Media massa merupakan sarana penyampaian komunikasi dan 

informasi yang melakukan penyebaran informasi secara masal dan dapat 

diakses oleh masyarakat secara luas. (Tamburaka, 2012:13) 

Media begitu memenuhi keseharian hidup kita yang tanpa disadari 

akan kehadirannya dan juga pengaruhnya. Media memberi informasi, 

menghibur, menyenangkan dan terkadang mengganggu kita. Mereka 

menggerakkan emosi kita, menantang ataupun menghina kepintaran kita. 

(Baran, 2002:5) 
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Media massa merupakan sarana manusia untuk memahami realitas. 

Sebab itu media massa senantiasa dituntut mempunyai kesesuaian 

dengan realitas dunia yang benar-benar terjadi. Maksudnya agar gambar 

realitas yang ada dibenak khalayak tidaklah bias dikarenakan informasi 

media massa tidak kontekstual dengan realitas. “The world outside and 

the pictures in our head”. (Lippman, dalam Bungin, 2008:153) 

Fungsi media massa antara lain : 

1. Media massa merupakan industri yang berubah dan berkembang 

yang menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa serta 

menghidupkan industri lain yang terkait 

2. Media massa merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen 

dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai 

pengganti kekuatan atau sumber daya lain 

3. Media massa merupakan lokasi yang semakin berperan untuk 

menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang 

bertaraf nasional maupun internasional 

4. Media massa seringkali berperan sebagai wadah pengembangan 

kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk 

seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata 

cara, mode, gaya hidup dan norma 

5. Media massa telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi 

individu untuk memperoleh gambaran dan citra sosial, tetapi juga 

bagi masyarakat dan kelompok serta secara kolektif, media massa 
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menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan 

dengan berita-berita dan hiburan. (McQuail, 2011:73) 

Media merupakan teknologi yang membawa pesan kepada sejumlah 

besar orang dan media memiliki kekuatan untuk memperkuat dan 

mempercepat tersebarnya sebuah opini (isu) dan melahirkan sebuah 

komunikasi massa.  

Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan 

melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk 

menyampaikan informasi kepada khalayak luas. (Tamburaka, 2012:13). 

Komunikasi massa pada dasarnya adalah komunikasi yang 

menggunakan media massa. Kata massa dalam komunikasi massa dapat 

diartikan lebih dari sekedar “orang banyak”. Menurut Berlo (1960) massa 

disini bukan sekedar orang banyak disuatu lokasi yang sama akan tetapi 

meliputi semua orang yang menjadi sasaran alat-alat komunikasi massa 

atau orang-orang pada ujung lain dari saluran. Pool (1973) 

mendefinisikan komunikasi sebagai komunikasi yang berlangsung dalam 

situasi interposed ketika antara sumber dan penerima tidak terjadi kontak 

secara langsung, pesan-pesan komunikasi mengalir kepada penerima 

melalui saluran-saluran media massa, seperti surat kabar, majalah, radio, 

film atau televisi. (Umar, 2000:2-3) 

Melihat pola komunikasi massa yang dikemukakan maka ia 

melibatkan sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim 

dengan pesan secara serentak dan sesaat. (Nurudin, 2004:34) 
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Jadi komunikasi massa bisa dikatakan sebagai suatu proses melalui 

mana komunikator-komunikator menggunakan media untuk 

menyebarluaskan pesan-pesan secara luas dan terus menerus 

menciptakan makna-makna serta diharapkan dapat mempengaruhi 

khalayak yang besar dan beragam dengan melalui berbagai cara. Salah 

satu wadah komunikasi massa adalah surat kabar. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), surat kabar adalah surat yang dicetak pada 

lembaran-lembaran kertas yang memudahkan bagi pembacanya untuk 

mendapatkan informasi secara detail dan terperinci serta mudah dibawa 

kemana saja.   

Informasi yang disajikan lengkap menjawab rumusan yaitu 5W 1H 

(what, who, when, where, why, dan how). Isi informasi ditujukan untuk 

mempengaruhi atau mempersuasifkan secara rasional atau pikiran. 

Kelebihan media ini adalah karena harganya murah, informasi lengkap 

dan selalu aktual, mudah dan cepat menjangkau khalayak yang 

dinginkan, mudah disimpan dan dibawa. Namun kekurangannya adalah 

isi pesan terlalu singkat, penyajian gambar kurang menarik dan pesan 

hanya bisa disampaikan bagi publik yang memiliki kemampuan 

membaca. Surat kabar juga merupakan media massa pertama yang 

bergantung pada iklan sebagai pendukung keuangan mereka. Salah satu 

cara untuk mendapatkan data adalah dengan cara wawancara, namun 

wawancara untuk media cetak berbeda dengan media elektronik, pada 

media cetak yang terpenting bagi pembaca adalah tulisan yang dibuat 
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berdasarkan hasil reportase, sehingga proses wawancara tidaklah penting 

bagi mereka. Karena itu, wawancara untuk media cetak dapat 

berlangsung tanpa kemasan yang menarik ataupun briefing antara 

wartawan dengan narasumber. Satu-satunya persiapan yang perlu 

dilakukan adalah persiapan wartawan itu sendiri, yang mencakup bahan 

wawancara dan pengetahuan umum mengenai materi wawancara. 

Sedangkan proses wawancaranya dapat berlangsung dalam berbagai 

situasi dan tempat. Bisa di kantor, di restoran sambil makan siang, lewat 

telepon, sambil berjalan menuju halaman parkir, sambil ngobrol, dan 

sebagainya. (Romli, 1999) 

Secara kontemporer surat kabar memiliki tiga fungsi utama dan 

fungsi sekunder menurut Agee. Fungsi utama media adalah: 

1. To inform, menginformasikan kepada pembaca secara objektif tentang 

apa yang terjadi dalam suatu komunitas, negara dan dunia. 

2. To comment, mengomentari berita yang disampaikan dan 

mengembangkannya kedalam fokus berita. 

3. To provide, menyediakan keperluan informasi bagi pembaca yang 

membutuhkan barang dan jasa melalui pemasangan iklan di media. 

(Ardianto, 2004:103) 

Bentuk isi dari surat kabar adanya naskah berita yang tersaji dalam 

beberapa paragraf. Adapula foto atau gambar jurnalistik, baik itu foto asli 

atas yang diberitakan ataupun hanya gambaran sketsa yang tersirat. 
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Biasanya foto atau gambar tersebut digunakan sebagai data tambahan 

atau penguat dari suatu naskah berita yang dimunculkan.  

Foto jurnalistik menghubungkan manusia diseluruh dunia dengan 

bahasa gambar. Foto jurnalistik saat ini mewakili alat terbaik yang ada 

untuk melaporkan peristiwa umat manusia secara ringkas dan efektif. 

Secara sederhana foto jurnalistik adalah foto yang bernilai berita atau 

foto yang menarik bagi pembaca tertentu dan informasi tersebut 

disampaikan kepada masyarakat sesingkat mungkin. (Wijaya, 2011:9-10) 

Foto jurnalistik dituntut memuat informasi atau pesan. Pesan dalam 

foto jurnalistik bisa sekedar skuen penting dari sebuah peristiwa yang 

berlangsung singkat, bisa juga sebuah pesan yang sengaja diciptakan 

fotografer dari cerita dibalik sebuah peristiwa. Dalam kajian semiotika, 

simbol-simbol yang dikandung dalam sebuah fotojurnalistik seringkali 

dimaknai secara berbeda antara pembaca satu dengan yang lain. Inilah 

salah satu kekuatan fotojurnalistik. Ia mampu menggugah emosi yang 

bergantung pada pengetahuan, minat dan pengalaman orang yang 

melihatnya. Aspek penting yang harus ada dalam foto jurnalistik adalah 

mengandung unsur-unsur fakta, informatif dan mampu bercerita. 

(Wijaya, 2011:15-17) 

Fotografi muncul untuk menggapai cita-cita objektivitas, karena ia 

dipercaya mampu memaparkan kembali realitas visual secara presisi. 

Dari proses terciptanya foto yang melibatkan sepenuhnya fotografer 

maka keterlibatan unsur subjektivitas adalah keniscayaan. Jika kita 
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sepakat bahwa kamera mewakili penglihatan fotografer, maka 

keterwakilan itu merupakan faktor subjektivitas. Bila foto jurnalistik 

merupakan medium untuk menyampaikan gagasan jurnalis foto maka 

gagasan dan upaya untuk bercerita itu sendiri adalah subjektivitas, hanya 

dengan menggeser posisi pemotretan maka sebuah foto bisa bermakna 

jauh berbeda. (Wijaya, 2011:33-34) 

Contoh sederhana subjektivitas jurnalis adalah ketika memotret 

suatu kampanye. Bila ia bersimpati pada si politikus maka biasanya ia 

akan menampilkan sosok ini sebagai orang yang menawan. Menunggu 

ekspresi si politikus, bahasa tubuh, dan aksi yang tampak bagus. 

Sebaliknya, bila jurnalis foto “tak suka” dengan si politisi, maka ia akan 

mencari-cari hal yang terkesan negatif. Mungkin saja saat ekspresi 

sosoknya sedang sinis, terlihat konyol dan seterusnya. Bila dalam 

jurnalistik tulis kita mengenal cover both side supaya cerita menjadi tidak 

memihak maka dalam fotojurnalistik seorang jurnalis berupaya 

menangkap citra apa adanya. Tugasnya jelas, mewartakan cerita dalam 

bentuk gambar dengan tidak mengurangi dan melebih-lebihkan. (Wijaya, 

2011:35-36) 

E.3 Media dan Komunikasi Politik 

Mengutip definisi komunikasi oleh Harold D. Lasswell yakni “Who 

Says What In Which Channel To Whom With What Effect?” (Siapa 

Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Efek 

Bagaimana). (Mulyana, 2012:69) 
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Sesuai definisi diatas, maka menggambarkan bagaimana proses 

komunikasi itu berlangsung antara sumber dan komunikator. Para elit 

politik menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada masyarakat 

melalui media apa dan apa pengaruh pesan politiknya bagi masyarakat 

luas. Maka, komunikasi politik yang dilakukan para elit politik yaitu 

bagaimana mereka dapat berinteraksi sosial dengan masyarakat untuk 

menyusun makna orasinya di media yang bertujuan untuk 

menggambarkan citra mereka mengenai dunia politik yang sedang atau 

akan dijalankan. Banyak media yang digunakan sebagai wadah 

pencitraan mereka, salah satunya surat kabar dengan sifat efektifnya 

mendorong elit politik berorasi politik sekaligus berkampanye politik 

secara persuasif kepada khalayak surat kabar. 

E.4 Media dan Citra Partai Politik 

Banyak aspek dari media massa yang membuat dirinya penting 

dalam kehidupan partai politik karena media sering terlibat dalam 

pembuatan wacana politik, media acapkali tidak hanya bertindak sebagai 

saluran yang menyampaikan pesan politik melainkan juga sebagai agen 

politik. Sebagai agen politik, media melakukan proses pengemasan pesan 

yang menyebabkan sebuah peristiwa atau aktor politik memiliki citra 

tertentu. (Hamad, 2004:16) 

Antara media dan partai memiliki keterkaitan, kekuasaan dapat 

menjadikan masyarakat butuh menyuarakan aspirasinya. Kekuasaan pun 

tidak akan berjalan ketika tidak ada campur tangan masyarakatnya. Salah 
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satu wadah untuk menyuarakan apa yang menjadi kehendak 

masyarakatnaya adalah melalui media. Begitupun sebaliknya sosialisasi 

politik seperti kampanye-kampanye disalurkan melalui media. Sehingga 

bertemulah antara masyarakat, media dan partai. 

Fungsi media disini melaporkan fakta dan mendidik publik bersikap 

kritis. Secara detailnya, media mengatur, mengkritik serta mengontrol 

pemerintah dan para pelaku politik, kader partai, dan lain-lain. Dalam 

artian disini bahwa media beserta pelaku politik menentukan isu-isu 

politik. Dari sinilah media dapat membentuk dan mempengaruhi opini 

publik yang menjadi sangat penting pada waktu menjelang pemilihan. 

Sebab, isu-isu yang telah terbentuk didengar dan dicermati masyarakat, 

secara langsung masyarakat terpengaruh serta mampu menentukan 

pilihan sesuai apa yang didengar dan diketahui. 

 Sebuah teks yang dihasilkan oleh media massa, khususnya berkaitan 

dengan sebuah partai politik, setidaknya mempunyai dua fungsi 

sekaligus, yakni sebagai teks media yang dapat dinikmati oleh khalayak 

dan sebagai teks public relations yang merupakan tujuan dari partai 

politik sebagai upaya untuk membentuk citra kepada khalayak. Dengan 

adanya teks berita yang dibingkai secara positif, maka secara tidak 

langsung memberikan keuntungan tersendiri bagi sebuah partai politik 

sehingga pembentukan citra yang dilakukan oleh partai politik dapat 

tercapai dengan maksimal. Pemberitaan sebuah partai politik, tentunya 

memberi dampak yang luar biasa terhadap masa depan partai tersebut. 
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Bagaimanakah sebuah partai politik tersebut diberitakan, tentunya akan 

bermuara pada pencitraan partai politik tersebut dilakukan oleh media. 

Sebuah partai politik yang diberitakan (dicitrakan) oleh media baik 

pemberitaan positif maupun negatif, sangat tergantung oleh 

pembingkaian yang dilakukan oleh media tersebut. 

E.5 Pembentukan Citra pada Media 

Sebuah citra muncul didahului oleh adanya persepsi pada pemikiran 

masing-masing individu. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, 

peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi 

dan menafsirkan pesan yang akhirnya menimbulkan citra terhadap suatu 

objek. Media massa bekerja untuk menyampaikan informasi kepada 

khalayak. Beberapa menyebutkan bahwa media massa merupakan 

sumber utama  informasi masyarakat. Menurut Mc Luhan, media massa 

adalah perpanjangan indera kita. Surat kabar menjadi teropong kecil 

untuk melihat gejala-gejala yang terjadi diseluruh dunia. Realitas yang 

ditampilkan media massa adalah realitas yang sudah diseleksi, realitas 

tangan kedua (second hand reality). Jadi, kita membentuk citra 

lingkungan sosial kita berdasarkan realitas kedua yang ditampilkan 

media massa. Karena media massa melaporkan dunia nyata secara 

selektif, sudah tentu media massa mempengaruhi pembentukan citra 

tentang lingkungan sosial yang bias dan tidak cermat, maka terjadilah 

apa yang disebut stereotip. Stereotip diartikan Aulia. A Rachman sebagai 

gambaran umum tentang individu, kelompok, profesi atau masyarakat 
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tidak berubah, bersifat klise dan sering kali timpang dan tidak benar. 

Media massa mencerminkan citra khalayak dan khalayak 

memproyeksikan citranya pada penyajian media massa. Dengan memilih 

berita tertentu dan mengabaikan yang lain, menonjolkan satu persoalan 

dan mengesampingkan yang lain, media membentuk citra atau gambaran 

dunia kita seperti yang disajikan dalam media massa. Kita akan 

cenderung mengetahui hal-hal yang diberitakan media massa dan 

menerima susunan prioritas yang diberitakan media massa. Dengan kata 

lain media massa menetapkan “agenda”. Elizabeth Noelle-Neuman 

(1973) yang menyebut teorinya sebagai “the concept of powerfull mass 

media” mengatakan, ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap 

keperkasaan media, yaitu ubiquity, kumulasi pesan dan keseragaman 

wartawan. Ubiquity artinya serba ada. Media massa mampu 

mendominasi lingkungan informasi yang berada dimana-mana. Karena 

sifatnya yang serba ada, agak sulit orang menghindari pesan media 

massa. Sementara itu, pesan-pesan media massa bersifat kumulatif. 

Pengulangan pesan berkali-kali dapat memperkokoh dampak media 

massa. Dampak ini diperkuat dengan keseragaman wartawan 

(consonance of journalist). Siaran berita cenderung sama, sehingga dunia 

yang disajikan pada khalayak juga dunia yang sama. Khalayak akhirnya 

tidak mempunyai alternatif yang lain, sehingga mereka membentuk 

persepsinya berdasarkan informasi yang diterima dari media massa. 

Menurut Noelle-Neumann, adanya berita yang seragam akan 
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menyebabkan orang menduga bahwa berita itu merupakan opini 

mayoritas. Bersamaan dengan timbulnya kesan opini mayoritas, orang-

orang yang mempunyai pendapat yang berbeda akan diam. Pencitraan 

dapat dikatakan sebagai ruh dan garda terpenting dalam public relation 

dalam mempresentasikan diri ke publik. Muara dari pencitraan adalah 

hubungan komunikasi dengan politik yang tak terpisahkan. (A.Rachman, 

2006:20) 

Maka menurut penulis, citra pada media terbentuk ketika media 

massa membangun atau menuliskan berita mengenai perihal suatu figur-

figur politik secara konstan. Pesan yang dibangun secara konstan oleh 

media tersebut, kemudian dapat diketahui dan dirasakan individu-

individu dalam masyarakat.  

E.6 Agenda Media 

Menurut Kurt Lang dan Gladys Engel Lang (1959) penentuan 

agenda ialah media massa memaksakan perhatian pada isu-isu tertentu. 

Media massa membangun citra publik tentang figur-figur politik, media 

massa secara konstan menunjukkan apa yang hendaknya 

dipertimbangkan, diketahui dan dirasakan individu-individu dalam 

masyarakat. Media massa berlaku sebagai pusat penentuan kebenaran 

dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen yaitu 

kesadaran dan informasi kedalam agenda publik dengan mengarahkan 

kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap 
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penting oleh media massa. Dua asumsi dasar yang paling mendasari 

penelitian tentang penentuan agenda adalah: 

1. masyarakat pers dan media massa tidak mencerminkan kenyataan, 

mereka menyaring dan membentuk isu 

2. konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat 

untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu 

lain. (Tamburaka, 2012:22-23) 

McCombs dan Donald Shaw (1981) menawarkan fungsi kemampuan 

media massa untuk menyeleksi dan memberi tekanan pada isu-isu 

dengan menunjukkan fakta-fakta yang telah terakumulasi, dengan 

demikian media menghantar audiens untuk merasakan isu-isu tersebut 

sebagai isu yang berguna. Dan akhirnya pada keadaan tertentu agenda 

media sesuai dengan agenda audiens. Hubungan sebab akibat antara isi 

agenda media dengan persepsi publik tentang masalah-masalah yang 

dianggap penting, kemudian disajikan kepada publik sehingga publik 

menerimanya sebagai masalah penting. Dengan kata lain, audiens tidak 

hanya mempelajari berita-berita atau hal-hal lainnya saja, akan tetapi 

melalui media massa mempelajari seberapa besar arti penting diberikan 

pada suatu isu dari cara media massa memberikan penekanan terhadap 

isu tersebut. (Mariana, 2010:327) 
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E.7 Definisi Konseptual 

Judul dalam penelitian ini adalah “Citra Partai Demokrat Di Surat Kabar 

(Analisis Isi pada Harian Jawa Pos edisi 1-31 Desember 2013)”, maka 

akan diuraikan peneliti definisi konseptualnya sebagai berikut: 

a. Citra 

Citra merupakan bentuk gambaran tentang sesuatu hal menurut 

persepsi kita. Citra juga dapat dikatakan sebagai dunia menurut 

persepsi kita, citra juga menentukan sikap negatif atau positif 

seseorang terhadap suatu objek (orang, tempat kelompok, gagasan, 

dan lain-lain).  (A. Rachman, 2006:5) 

Beberapa orang percaya bahwa citra diri seseorang ditentukan 

oleh peristiwa yang mempengaruhinya atau apa yang dilakukannya. 

Adapun beberapa orang lainnya percaya bahwa citra diri justru 

mengarahkan orang untuk berkata, berbuat dan bertindak. Citra diri 

sangat diperlukan karena sebagai penentu kehidupan seseorang 

maupun kelompok. 

b. Partai Demokrat 

Partai Demokrat adalah sebuah partai politik Indonesia yang 

didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003. 

Pendirian partai ini erat kaitannya dengan niat untuk membawa Susilo 

Bambang Yudhoyono, yang kala itu menjadi Menteri Koordinator 

bidang Politik dan Keamanan di bawah Presiden Megawati, menjadi 
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Presiden Indonesia. Karena hal inilah, Partai Demokrat sangat 

berkaitan erat dengan figur Yudhoyono. 

Partai ini diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 

sementara Sekretaris Jenderal diduduki oleh anak bungsu dari SBY 

yaitu Edhie Baskoro Yudhoyono. Selain ketua umum, di Partai 

Demokrat juga terdapat ketua hariannya yang di jabat oleh Syarief 

Hasan. Kantor pusatnya berada di ibukota Indonesia, yaitu DKI 

Jakarta. 

c. Surat Kabar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) surat kabar 

merupakan kumpulan lembaran-lembaran kertas yang bertuliskan 

berita. Didalamnya memuat berita sensasi dan umumnya berukuran 

tabloid. Surat kabar sudah mengalami perkembangan yang saat ini 

telah mampu memproduksi berita pada setiap hari.  

Berita yang dimuat sudah mencakup seluruh pemberitaan di 

Indonesia, baik itu sosial, politik, ekonomi, agama dan budaya. Surat 

kabar telah mampu mempercepat penyebarannya di beberapa daerah 

nusantara. Menurut jenisnya, surat kabar dapat dibedakan menjadi 

surat kabar nasional dan daerah, serta surat kabar harian maupun 

mingguan. 

d. Jawa Pos 

Jawa Pos merupakan salah satu surat kabar harian yang berpusat 

di Surabaya, Jawa Timur. Jawa Pos termasuk harian terbesar di Jawa 
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Timur. Penyebaran surat kabar Jawa Pos sudah menyebar di seluruh 

Jawa Timur, Bali, sebagian di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.  

Jawa mengklaim bahwa hariannya adalah surat kabar nasional 

yang terbit dari Surabaya. Jawa Pos saat ini dibawah pimpinan Dahlan 

Iskan, yang mana saat ini ia menjadi salah satu peserta konvensi bakal 

calon presiden dari Partai Demokrat. 

 

F. Metode Penelitian 

F.1 Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian citra Partai Demokrat di surat kabar Jawa Pos, 

peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan dua pendekatan 

penelitian, yaitu: 

F.1.1 Kuantitatif 

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dalam 

menganilisis berupa teks media, yaitu terdiri dari 16 judul berita 

dan 145 paragraf berita dalam harian Jawa Pos edisi 1-31 

Desember 2013. 

Martono (2010:19) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif 

dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka, kemudian 

angka tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu 

informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut. Pendekatan 

penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, 

menurut Jalaludin Rakhmat (2009:24) dasarnya ialah penelitian 
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yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa yang ada. Selain itu, 

penelitian ini juga tidak mencari atau menjelaskan hubungan, serta 

tidak menguji hipotesis dan membuat sebuah deskripsi.  

F.1.2 Kualitatif 

Pada penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan peneliti 

guna menganilisis berupa foto jurnalistik media, yaitu terdiri dari 6 

foto berita pada surat kabar Jawa Pos edisi 1-31 Desember 2013. 

Penelitian kulitatif menurut Jane Richi adalah upaya untuk 

menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari 

segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang 

diteliti. Selain itu penelitian ini digunakan untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik 

dan dengan  cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2007:6) 

Tabel 1.2 
Data Penelitian 

Edisi Naskah Berita Jumlah 
Foto Berita 

2/12/13  
Penyidik KPK Periksa Jero 
Wacik Hari Ini (Saksi Kasus 
Suap SKK Migas) 

 
1 

	  	  

3/12/13 Jangan Hanya Urun Angan, 
Saatnya Turun Tangan 

 
1 

	  	  

4/12/13 Konvensi PD (Haryono Ajak 
Kandidat Gotong Royong) 

 
--- 
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5/12/13 

Tanpa Bukti, Tak Panggil Ibas 
(Kasus SKK Migas, KPK 
Periksa Bos Kernel Oil 
Singapura 

--- 
	  	  

  

6/12/13 
Anggota Komisi VII DPR Bisa 
Jadi Tersangka (Dugaan 
Permintaan THR ke Rudi) 

 
--- 

	  	  
	  	  

7/12/13 

SBY Minta Kader Rajin 
Terjun ke Lapangan (3500 
Kader Partai Demokrat 
Berkumpul di Surabaya) 

 
1 

	   
	  	  

  
Angie Menangis lalu Pingsan 
(Diperiksa sebagai Saksi Kasus 
Pencucian Uang) 

 
1 7/12/13 

  	  	  
  	  	  

8/12/13 
Pemanggilan Boediono ibarat 
Lagu Lama (Tanggapan Partai 
Demokrat) 

 
--- 

	  	  
  

Konvensi PD (Sudah 
Kumpulkan 20M) 

 
--- 9/12/13 

  	  
11/12/13 Demokrat Ganti Perwakilan di 

Timwas Century 
--- 

	  	  

11/12/13 Parpol (Keberatan Jadwal 
 Pemilu LN) 

--- 

	  	  
  Elite Demokrat Akui Aliran 

Uang Kongres (Penyidik 
Periksa T.B. Siilalahi seagai 
Saksi Kasus Hambalang) 

--- 12/12/13 
  
  	  	  

14/12/13 Demokrat (Minta Kader Tak 
Aneh-Aneh) 

  
--- 

	  	  

25/12/13 Tunggu Debat Kandidat 
Capres PD Awal Januari 

 
1 

	  	  

27/12/13 
Demokrat Kecewa Kinerja 
Koalisi 
(Sindir Pula Partai Besan SBY) 

  
1 

	  
30/12/13 Elektabilitas Dahlan Iskan  
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Tidak Tertandingi --- 
	  	  

Jumlah 16 6 
Keseluruhan 22 

Sumber : Jawa Pos (Desember 2013) 

F.2 Dasar Penelitian  

Sama halnya seperti seperti pendekatan penelitian diatas, dasar 

penelitian ini juga memiliki dua analisis, yakni : 

Analisis Isi 

Kerlinger berpendapat bahwa analisi isi adalah metode studi dan 

analisis tentang komunikasi dengan cara sistematis, objektif dan 

kuantitatif dengan tujuan mengukur variabel-variabel. (Ritonga, 2004:65) 

Analisis isi merupakan salah satu metode utama dalam disiplin ilmu 

komunikasi. Analisis isi terutama dipakai untuk menganalisis isi media 

baik cetak maupun elektronik. Diluar itu, analisis isi juga dipakai 

mempelajari isi semua konteks komunikasi, baik komunikasi antar 

pribadi, kelompok maupun organisasi. Asalkan terdapat dokumen yang 

tersedia, analisis isi dapat diterapkan. Lewat analisis isi, peneliti dapat 

mempelajari gambaran isi, karakteristik pesan dan perkembangan (tren) 

dari suatu isi. (Eriyanto, 2011:10-11) 

Weber menjelaskan bahwa analisis isi adalah sebuah metode 

penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat 

inferensi yang valid dari teks. Secara umum, analisis isi kuantitatif dapat 

didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk 

mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. 



	   28	  

Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi 

komunikasi yang tampak (manifest) dan dilakukan secara objektif, valid, 

reliabel dan dapat direplikasi. Salah satu ciri penting dari analisis isi 

adalah objektif. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari 

suatu isi secara apa adanya, tanpa adanya campur tangan dari peneliti. 

Penelitian menghilangkan bias, keberpihakan atau kecenderungan 

tertentu dari peneliti. Analisis isi memang menggunakan manusia, tetapi 

ini harus dibatasi sedemikian rupa sehingga subjektivitas ini tidak 

muncul. Hasil analisis isi adalah memang mencerminkan isi dari suatu 

teks dan bukan dari subjektivitas peneliti. (Eriyanto, 2011:15-16) 

Analisis isi deskriptif adalah analisis isi yang dimaksudkan untuk 

menggambarkan secara detail suatu pesan atau suatu teks tertentu. Desain 

analisis isi ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu 

atau menguji hubungan diantara variabel. Analisis isi semata untuk 

deskripsi, menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik dari suatu 

pesan. (Eriyanto, 2011:47) 

Sebagai metode yang sistematis, analisis isi mengikuti suatu proses 

tertentu. Tahap awal dari analisis isi adalah merumuskan tujuan dan 

konseptualisasi. Peneliti kemudian menyusun lembar coding. Semua data 

lalu dihitung dan ditabulasi, dalam bentuk tabel. Sebelum lembar coding 

dipakai dalam penelitian, kategori ini perlu diuji terlebih dahulu. 

Pengujian kategori ini untuk mengetahui apakah kategori dalam lembar 

coding yang akan digunakan sudah terpercaya (reliable) atau belum. Bila 
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dari hasil uji ketegori menunjukkan sudah reliable, barulah kategori ini 

layak digunakan dalam penelitian. (Eriyanto, 2011:56) 

Analisis isi juga didefinisikan sebagai teknik penelitian untuk 

memperoleh gambaran isi pesan komunikasi massa yang obyektif, 

sistematik dan relevan. (Rakhmat, 1986:137) 

F.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah citra Partai 

Demokrat di surat kabar, analisis isi pada harian Jawa Pos yang 

terdokumentasi edisi 1-31 Desember 2013. Alasan peneliti memilih 

jangka waktu tersebut karena bulan Desember hampir mendekati bulan 

Pemilihan Umum (Pemilu) yaitu April 2014, sehingga info-infonya 

terbilang masih baru ditelinga pendengar.  

F.4 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian ini di Universitas Muhammadiyah 

Malang (UMM) yang beralamatkan di Jl. Raya Tlogomas No. 246 

Malang. Waktu penelitiannya dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 

2014, kemudian data tersebut dianalisis oleh coder I dan coder II. 

F.5 Struktur Kategori 

Pemberian kategori disini berfungsi untuk menentukan variabel dan 

indikator yang akan digunakan sebagai konsep untuk memudahkan 

pengukuran dalam penelitian ini adalah citra partai politik Demokrat 

edisi 1-31 Desember 2013. Kategori tema dipilih untuk menjawab 

rumusan masalah yang telah dibuat yaitu frekuensi kemunculan pesan 
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tentang citra partai politik Demokrat pada surat kabar Jawa Pos edisi 1-

31 Desember 2013. Adapun kategori-kategori yang dipilih peneliti 

berdasarkan kemunculan berita terkait citra Partai Demokrat pada harian 

Jawa Pos, sebagai berikut: 

F.5.1 Kategori Tulisan dalam Berita  

F.5.1.1  Netral 

Menurut Denis McQuail (2011:98) dalam menyajikan 

sebuah berita yang netral, maka tulisan berita tersebut 

haruslah mengandung fakta serta menghindari bahasa 

yang menunjukkan emosional. Indikasi tulisan berita fakta 

adalah sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya dan 

tidak dapat disanggah lagi serta tidak berasal dari pikiran. 

Berikut contoh tulisan berita yang mengandung kategori 

netral, adalah : 

1. “Sebuah tabrakan beruntun antara bus, truk dan mobil 
di tol Cipularang dini hari tadi.” 

2. “Universitas Muhammadiyah Malang merupakan 
salah satu kampus swasta yang berada di kota Malang, 
Jawa Timur.” 

3. “Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki 34 
provinsi.” 

F.5.1.2  Tidak Netral 

Melihat uraian diatas, maka dapat dijelaskan suatu berita 

yang tidak netral adalah berita yang mengandung sebuah 

opini, emosional serta sensasional. Tulisan berita yang 

mengandung opini adalah tulisan berita yang belum jelas 
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kebenarannya. Berita tidak netral dibedakan menjadi 2 

macam, yaitu: 

a) Positif 

Berita yang diliput atau diberitakan oleh Jawa Pos 

mengungkapkan opini dan bahasa yang digunakan 

mengandung sensasional. Disamping itu, isi berita yang 

disajikan cenderung memihak dan menguntungkan 

suara Partai Demokrat di masyarakat, berikut 

contohnya: 

1. “Nampaknya, artis lawak Fitri Tropika akan 
melangsungkan pernikahan setelah melaksanakan 
lamaran, hari Minggu kemarin.” 

2. “Beberapa wisatawan asing yang datang ke pulau 
Bali berpendapat bahwa Bali adalah salah satu 
pulau yang memiliki banyak pantai indah 
didalamnya .” 

3. “Pemilik media METRO TV, Surya Paloh, 
dikabarkan ikut mencalonkan diri sebagai Calon 
Presiden di tahun ini.” 

b) Negatif 

Berita yang diliput atau diberitakan oleh Jawa Pos 

mengungkapkan opini dan bahasa yang digunakan 

mengandung emosional. Disamping itu, isi berita yang 

disajikan cenderung menolak dan memperburuk suara 

Partai Demokrat di masyarakat, berikut contohnya:: 

1. “Sepertinya, Ustad Guntur Bumi (UGB) akan 
digiring ke penjara, terkait praktek kesehatan ilegal 
miliknya yang telah memakan banyak korban.” 
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2. “Banyaknya kasus, seperti seksual dan kekerasan 
pada anak, menjadikan lembaga pendidikan di 
Indonesia menurun kualitasnya.” 

3. “Kabarnya pasangan Wiranto dan Hary Tanoe 
Sudibyo, tidak jadi mencalonkan diri sebagai 
Presiden karena suara masyarakat terhadap partai 
mereka dinilai masih sedikit dan jauh dari nilai 
kemenangan. 

F.5.2 Kategori Gambar (Foto) dalam Berita 

F.5.2.1  Netral 

Penyajian foto berita yang netral, pengambilan gambarnya 

ditandai dengan normal angle atau eye level. Pada sudut 

ini, kamera diletakkan sejajar dengan objek. Efek yang 

ditimbulkan dari sudut pandang ini adalah pandangan 

normal atau seperti kita melihat langsung ke objek dengan 

mata kita. Berikut contoh foto berita netral: 

Foto 1.1 
Foto Berita Kategori Netral 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Sumber: Google Picture (1) 

F.5.2.2  Tidak Netral 

Foto berita yang tidak netral mengandung unsur gambar 

emosional dan sensasional, sehingga foto yang muncul 

dianggap dapat menguntungkan atau merugikan Partai 
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Demokrat. Foto berita tidak netral dibedakan menjadi 2 

macam, yaitu: 

a) Positif 

Foto berita yang diliput mengandung sensasional dan 

cenderung menguntungkan suara Partai Demokrat di 

masyarakat. Foto yang ditampilkan atau diberitakan 

oleh Jawa Pos memuat dukungan atau kebesaran 

terhadap Partai Demokrat. Cirinya adalah ditandai 

dengan pengambilan gambar dengan low angle, istilah 

ini dipakai ketika kita mengambil gambar dari sudut 

rendah. Letak kamera berada dibawah objek (point of 

interest). Efek yang ditimbulkan dari sudut pandang ini 

adalah kesan besar atau raksasa. Berikut contoh foto 

berita tidak netral yang cenderung positif adalah: 

Foto 1.2 
Foto Berita Kategori Tidak Netral (Positif) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sumber : Google Picture (2) 
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b) Negatif 

Foto berita yang diliput mengandung sensasional dan 

cenderung merugikan suara Partai Demokrat di 

masyarakat. Foto yang ditampilkan atau diberitakan 

oleh Jawa Pos memuat makna intimidasi, sindiran atau 

memperburuk terhadap Partai Demokrat. Foto yang 

dimunculkan ditandai dengan pengambilan gambar 

dengan high angle, istilah ini dipakai ketika kita 

mengambil gambar dari sudut tinggi. Letak kamera 

lebih tinggi dari pada objek sehingga kamera 

menunduk kebawah. Angle ini menimbulkan efek 

kecil. Berikut contoh foto berita tidak netral yang 

cenderung negatif adalah: 

Foto 1.3 
Foto Berita Kategori Tidak Netral (Negatif) 

 
 
 
 
 
 

Sumber : Google Picture (3) 
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F.6 Unit Analisis dan Satuan Ukur 

Unit analisis secara sederhana dapat digambarkan sebagai bagian apa 

dari isi yang kita teliti dan kita pakai untuk menyimpulkan isi dari suatu 

teks. (Eriyanto, 2011:59) 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah analisis judul, paragraf dan 

gambar (foto jurnalistik) berita pendukung dalam tiap berita terkait Partai 

Politik Demokrat pada surat kabar Jawa Pos edisi 1-31 Desember 2013, 

pemilihan unit analisis judul, paragraf dan gambar (foto jurnalistik) berita 

karena tiap-tiap unit terdapat kecenderungan yang berbeda-beda. 

Pengukuran membutuhkan suatu alat, pada analisis isi alat itu adalah 

instrumen yang berisi tentang item dan kategori yang ingin diketahui 

dalam analisis isi. Dalam alat ukur penelitian sosial (termasuk 

didalamnya analisis isi) dikenal empat ukuran data, yaitu: nominal, 

ordinal, interval dan rasio. (Eriyanto, 2011:208) 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan ukuran 

nominal. Dimana setiap kategori diberi angka atau nilai. Tetapi, angka 

atau nilai ini hanya sebagai label untuk mengidentifikasi atau 

mengategorikan isi. 

F.7 Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Primer  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini 

menggunakan metode dokumentasi pada objek penelitian khususnya 
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pada berita mengenai Partai Politik Demokrat yang terdapat di harian 

Jawa Pos edisi 1-31 Desember 2013. 

2. Data Sekunder 

Pada penelitian ini, peneliti juga didukung oleh adanya data 

sekunder. Yang dimaksud data sekunder disini adalah buku-buku, 

referensi karya tulis ilmiah atau skripsi dan internet untuk mendukung 

data penelitian pada bagian tinjauan pustaka. 

F.8 Teknik Analisis Data 

Dalam teknis analisis data ini, yaitu melalui proses pengolahan data 

dengan mengategorikan setiap paragraf kedalam satu kategori 

menggunakan lembar kategori yang telah dibuat yang juga menampilkan 

frekuensi kemunculan kategori. Dari lembar kategori tersebut selanjutnya 

disajikan dengan data untuk dapat diinterpretasikan agar lebih mudah 

dibaca.  Adapun proses pengolahan datanya sebagai berikut: 

a. Data pada harian Jawa Pos edisi 1-31 Desember 2013 yang memiliki 

pemberitaan mengenai Partai Demokrat, dikumpulkan lalu di kliping.   

b. Membuat coding sheet atas unit analisis yang telah ada dan 

menyertakan tabel kategorinya. 

c. Koder mengkoding masing-masing unit analisisnya, kedalam 

kategori-kategori yang telah ada. 

d. Dengan tabel tersebut akan diketahui kategori apa yang memiliki 

frekuensi atau nilai tertinggi. 

e. Data dianalisis melalui uji reliabilitas dan uji keabsahan data. 
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Tabel 1.3 
Contoh Lembar Koding Judul Berita Jawa Pos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 1.4 

Contoh Lembar Koding Paragraf Berita Jawa Pos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 1.5 

Contoh Lembar Koding Foto Berita Jawa Pos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Edisi 
  
  

Judul 
  
  

Kategori 
Netral Tidak Netral 

  Positif Negatif 
          
          
          
          
          

 Jumlah keseluruhan       

Edisi 
  
  

Paragraf 
  
  

Kategori 
Netral Tidak Netral 

  Positif Negatif 
          
          
          
          
          

 Jumlah keseluruhan       

Edisi 
  
  

Foto 
  
  

Kategori 
Netral Tidak Netral 

  Positif Negatif 
          
          
          
          
          

 Jumlah keseluruhan       



	   38	  

F.8 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas sangat penting dalam analisis isi. Pentingnya reliabilitas 

terletak pada jaminan yang diberikannya bahwa data yang diperoleh 

independen dari peristiwa, instrumen atau orang yang mengukurnya. 

Dengan kata lain, data yang reliabel adalah data yang tetap konstan 

dalam seluruh variasi pengukuran. Reliabilitas menilai sejauh mana alat 

ukur dan data yang dihasilkannya menggambarkan variasi yang ada 

dalam gejala yang sebenarnya. Reliabilitas melihat pada apakah alat ukur 

dapat dipercaya menghasilkan temuan yang sama, ketika dilakukan oleh 

orang yang berbeda. (Eriyanto, 2011:65) 

Untuk menguji reliabilitas penelitian maka peneliti akan dibantu oleh 

dua orang koder (orang yang akan melakukan pengkodingan). Dimana 

pengujian tersebut dilakukan pada kategori yang akan digunakan sebagai 

bahan dalam penelitian, dengan tujuan untuk membuktikan apakah 

kategori atau indikator yang akan digunakan sudah reliabel atau belum. 

Pada dua orang koder akan diberikan struktur kategori, unit analisis, 

bahan yang akan dikoding (berita Jawa Pos) dan tabel kerja koding. 

Berdasarkan ketentuan diatas, maka koder akan menilai bahan (berita 

Jawa Pos) dan memberi tanda (kode) pada tabel koding. Pengukuran 

dilakukan dengan menggunakan persamaan yang dikemukakan oleh R. 

Holsty (Eriyanto, 2011:290) sebagai berikut : 

Cara pengukuran reliabilitas : 

𝐶𝑅 =   
2𝑀

𝑁1+ 𝑁2     
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Keterangan : 

CR  (Coefisient Reability) 

M (Jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua orang 

pengkode) 

N (Jumlah objek yang dikategori 

 

Dan untuk mengetahui frekuensi yang muncul menggunakan rumus Scott 

(Eriyanto, 2011:292) : 

        

𝑃𝑖 =   
%  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑡𝑢𝑗𝑢𝑎𝑛  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎 −%  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑡𝑢𝑗𝑢𝑎𝑛  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛

1−%  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑡𝑢𝑗𝑢𝑎𝑛  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛  

 

Keterangan : 

Pi (Nilai keterhandalan) 

Persetujuan yang nyata (Nilai CR) 

Persetujuan yang diharapkan  (Persetujuan yang diharapkan dalam suatu 

kategori dimana nilai matematisnya 

dinyatakan dalam jumlah hasil 

pengukuran dari proporsi lama.) 

 

Dan berdasarkan dari hasil uji statistik tersebut maka telah dapat 

diketahui prosentase oleh para juri dan koder. Dimana kategori tersebut 

dapat dikatakan cukup reliabel apabila kesepakatan antara juri mencapai 

prosentase 75% keatas. (Ritonga, 2004:87) 
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F.9 Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua metode penelitian 

yaitu kuantitatif dan kualitatif. Untuk menguji dasar penelitian 

kuantitatif, telah dijelaskan oleh peneliti menggunakan teknik atau uji 

reliabilitas. Sedangkan untuk keabsahan data kualitatif, maka peneliti 

menggunakan teknik triangulasi data.  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 

triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui 

sumber lainnya. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal 

tersebut dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang 

dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara 

pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) 

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; 

(5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. Dalam hal ini jangan sampai banyak mengharapkan bahwa 
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hasil pembandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat 

atau pemikiran. Yang penting disini ialah bisa mengetahui adanya alasan-

alasan terjadinya perbedaan tersebut. Teknik triangulasi memanfaatkan 

peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali 

derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu 

mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. Cara lainnya ialah 

membandingkan hasil pekerjaan seorang analis dengan analis lainnya. 

(Moleong, 2007:330-332) 

Maka setelah melakukan cara diatas, peneliti melanjutkan dengan 

melaporkan hasil penelitian disertai penjelasan sebagaimana yang 

dikemukakan tadi jelas akan menimbulkan derajat kepercayaan data yang 

diperoleh. 


