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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di tengah semangat desentralisasi dan kebebasan informasi yang diusung 

dari gerakan reformasi 1998, bangkitnya industri media lokal telah memberi 

kontribusi dalam tradisi bermedia dan kehidupan demokrasi di Indonesia. Namun 

demikian, kehidupan bermedia di Indonesia, terutama di ranah lokal masih 

menunjukkan carut marut persoalan yang pelik untuk diurai.  

Netralitas media lokal dalam pemilihan kepala daerah misalnya, atau 

eksistensinya yang lebih mengutamakan fungsi ekonomi dan politis daripada 

aspek informatif dan edukatif bagi publik adalah dua isu utama yang 

mengemukan, bahkan berpotensi mereduksi peran media.  

Media lokal dalam tulisan ini merujuk pengertian media yang dikelola, 

terbit, atau beroperasi di daerah. Artinya kantor pusat berlokasi di daerah tertentu 

dan mayoritas berita yang dimuat adalah berita mengenai daerah tersebut karena 

aspek kedekatan (proximity). Dalam konteks surat kabar, dapat dilihat dari sisi 

distribusi, surat kabar daerah biasanya tidak dapat dibeli di daerah-daerah lain, 

kecuali secara berlangganan. Konsepsi ini sedikit berbeda dengan surat kabar 

regional dengan skala distribusi nasional sebagaimana fenomena koran 

Banjarmasin Post. Media regional semacam ini terbit di daerah (biasanya di 

ibukota provinsi) dan disebarkan ke daerah lain. Sedangkan media lokal 



2 
 

 

mencerminkan aspek pemberitaan yang lebih sempit dan lebih bersifat 

kedaerahan. 

Yunus Yosfiah, Menteri Penerangan Republik Indonesia di era Habibie 

pernah mengemukakan harapannya bahwa di tiap DATI II, kabupaten, dan 

kotamadya memiliki penerbitan sendiri. Statemennya tentu bukan tanpa alasan 

mengingat pada saat itu, euforia menerbitkan koran melanda hampir di semua 

wilayah tanah air. Awalnya dari kejenuhan dan persaingan penerbit yang 

beroperasi di Jakarta dan ibukota provinsi, meluber ke pasaran lain di kota-kota 

DATI II. Tingginya Market demand ini didukung kehausan masyarakat akan 

informasi aktual perkembangan politik dan ekonomi. Tawaran memberikan 

berbagai pilihan informasi terbaru inilah yang mendorong kehadiran media-media 

lokal di daerah bisa diterima masyarakat daerah. 

Tren media lokal (provinsi, kabupaten, kota) yang berkembang di dunia 

sebenarnya sudah lebih dulu mewabah dibanding Indonesia. Cakupan nasional 

tidak lagi dilirik karena tingginya biaya distribusi dan liputan. Di Amerika Serikat 

misalnya, koran-koran lokal semacam Washington Post, The New York Times, 

Chicago Tribune, atau Los Angeles Times justru merajai konsumsi media di 

daerah-masing-masing. Menurut Mahtoem Mastoem yang juga Ketua Harian 

Pelaksana Harian Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Pusat, di Amerika Serikat 

sudah sangat sulit menerbitkan surat kabar nasional karena tiap kota memiliki 

segmen, kebutuhan dan kebanggaan sendiri-sendiri. Sejak tahun 1950-an hingga 

sekarang, sebagian besar koran yang eksis adalah koran lokal atau regional. 

Amerika Serikat yang sering dijadikan kiblat bagi surat kabar dunia, memiliki 
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lebih banyak state newspaper atau koran negara bagian. Demikian juga di negara–

negara Eropa, koran lokal lebih eksis dan berkembang. 

Kehadiran surat kabar merupakan pengembangan suatu kegiatan yang sudah 

lama berlangsung dalam dunia diplomasi dan di lingkungan dunia usaha. Surat 

kabar pada masa awal ditandai oleh wujud yang tetap, bersifat komersial (dijual 

secara bebas), memiliki beragam tujuan (memberi informasi, mencatat, 

menyajikan adpertensi, hiburan, dan desas-desus), bersifat umum dan terbuka.  

Setiap media dalam memandang suatu peristiwa mempunyai peluang 

berbeda dalam mengkonstruksikannya. Sehingga boleh jadi satu peristiwa yang 

sama bisa berbeda dalam penyajiannya. Sesuai dengan sudut pandang mana 

memandangnya. Atau sangat mungkin dirasuki oleh ideologi dan kepentingan 

tertentu. Sehingga peristiwa satu bisa dianggap penting oleh media yang satu, tapi 

tidak bagi yang lain. Tergantung pada siapa dalam media itu. 

Media massa pada dasarnya sangat sulit bersikap netral karena mereka 

dihantui oleh berbagai kepentingan. Berbagai kepentingan itu, baik bisnis maupun 

politik sangat berpengaruh pada bagaimana membingkai peristiwa tertentu. Belum 

lagi aspek ideologi. 

Berita dalam kapasitasnya sebagai pembentuk dan dinamisator pengolahan 

interpretasi atas peristiwa manusia, menjadi hal yang sangat penting dalam proses 

pembentukan konstruk sosial. Berita pada titik tertentu sangat mempengaruhi 

manusia merumuskan pandangannya tentang dunia. 

Sejak awal perkembangannya surat kabar telah menjadi lawan yang nyata 

atau musuh penguasa mapan. Secara khusus, surat kabar pun memiliki persepsi 
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diri demikian. Citra pers yang dominan dalam sejarah selalu dikaitkan dengan 

pemberian hukuman bagi para pengusaha percetakan, penyunting dan wartawan, 

perjuangan untuk memperoleh kebebasan pemberitaan, berbagai kegiatan surat 

kabar untuk memperjuangkan kemerdekaan, demokrasi, dan hak kelas pekerja, 

serta peran yang dimainkan pers bawah tanah di bawah penindasan kekuatan 

asing atau pemerintahan diktator.  

Oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis tersendiri terhadap isi berita 

sehingga akan diketahui latar belakang seorang penulis dalam menulis berita. Hal 

ini akan memberikan dampak positif terhadap pembaca itu sendiri. Pembaca tidak 

akan fanatik terhadap salah satu institusi pers dengan alasan ideologi. Artinya, 

masyarakat akan lebih dewasa terhadap pers. 

Dari berbagai asumsi dasar di atas, maka peneliti mengangkat judul 

Perbandingan Kecenderungan Isi Surat Kabar Lokal (Analisis Isi Halaman I 

Surat Kabar Banjarmasin Post dan Radar Banjar Edisi 12-18 Maret). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan penelitian antara lain : 

1. Kecenderungan perbedaan dan persamaan apa saja yang terdapat pada isi 

surat kabar Banjarmasin Post dan Radar Banjar pada halaman I 

2. Seberapa besar perbedaan dan persamaan kecenderungan isi surat kabar 

Banjarmasin Post dan Radar Banjar dilihat dari tema, sumber berita, ruang 

lingkup dan kecenderungan opini. 
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C. Tujuan Penelitian 

1.   Ingin mengetahui kecenderungan perbedaan dan persamaan apa saja yang 

terdapat pada isi surat kabar dari Banjarmasin Post dan Radar Banjar pada 

halaman I 

2.  Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan dan persamaan kecenderungan 

isi surat kabar Banjarmasin Post dan Radar Banjar dilihat dari tema, sumber 

berita, ruang lingkup dan kecenderungan opini. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

D.1. Manfaat  Akademis 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih bagi 

pengembangan ilmu komunikasi, khususnya bagi pengembangan penelitian 

yang bersifat analisis isi. 

D.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

bagaimana kecenderungan dari perbedaan dan persamaan berita dari surat 

kabar Banjarmasin Post dan Radar Banjar. Selain itu untuk mengetahui 

seberapa besar terjadinya perbedaan dan persamaan kecenderungan isu surat 

kabar Banjarmasin Post dan Radar Banjar dilihat dari struktur kategori yang 

telah ditentukaan. 

Hasil penelitian ini juga bertujuan agar dapat digunakan sebagai 

tambahan referensi bagi peneliti yang berkepentingan dan dapat 
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menyempurnakan hasil temuan penelitian pada masalah yang sama 

nantinya. 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Surat Kabar Lokal  

Pada awalnya surat kabar sering kali diidentikan dengan pers namun 

karena pengertian pers sudah semakin luas. Dimana televisi dan radio 

sekarang ini sudah dikategorikan sebagai pers juga, maka muncul 

pengertian pers dalam arti luas dan sempit. Pengertian pers secara luas 

adalah yang menyangkut kegiatan komunikasi baik yang dilakukan dengan 

media cetak maupun dengan media elektronik seperti radio, televisi, 

maupun internet. Sedangkan dalam arti sempit, pers yaitu yang menyangkut 

kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang 

cetakan, meliputi media massa tercetak saja, salah satunya adalah surat 

kabar (Kusumaningrat, 2007 : 17). 

Sebuah surat kabar berbeda dari tipe publikasi lain karena 

kesegarannya, karakteristiknya headlinenya dan keanekaragamannya liputan 

yang menyangkut berbagai topik isu dan peristiwa. Ini terkait dengan 

kebutuhan pembaca, akan sisi menarik informasi yang ingin dibacanya, dari 

surat kabar yang ingin dilangganinya. Walau demikian, fungsi surat kabar 

bukan sekedar pelapor kisah-kisah human interest dari berbagai peristiwa 

atau kejadian orang seorang.  

Setiap orang memiliki hak untuk mengetahui segala pernak-pernik 

kejadian, untuk mendapatkan kepastian informasi dan kemampuan urun 
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rembug itu, setiap orang membutuhkan wartawan surat kabar, yang bertugas 

sebagai wakil masyarakat untuk mencari dan memberi tahu tentang segala 

peristiwa yang terjadi yang dibutuhkan masyarakat. Pada sisi inilah, 

mengapa wartawan memiliki hak untuk “tahu”pada segala informasi publik 

dan diberi keleluluasan untuk mencari ke mana pun informasi itu berada. 

Sebab, wartawan bertanggung jawab pada kebutuhan masyarakat akan 

informasi yang ada dilingkungannya. Berdasar itulah, kemandirian surat 

kabar ditentukan di sebuah masyarakat. Kebebasan pers diwarnai. 

Kehidupan demokrasi disebuah masyarakat diberi tingkatan tertentu 

(Septiawan, 2005). 

Surat kabar sendiri terbit untuk mewadahi keperluan tersebut.Informasi 

menjadi instrumen penting dari masyarakat industri. Maka itulah, surat kabar 

harian bisa disebut sebagai produk dari industri masyarakat. Surat kabar di 

Indonesia hadir dalam berbagai bentuk yang jenisnya bergantung pada 

frekuensi terbit, bentuk, kelas ekonomi pembaca, peredarannya serta 

penekanan isinya. Menurut Onong Uchjana Effendy, “Surat kabar adalah 

lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan 

ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual 

mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui 

pembaca” (Effendy,1993:241). 

Jadi surat kabar dapat diartikan sebagai sebuah media penyampaian 

informasi yang didalamnya memiliki manfaat dan informasi yang terkait 

dengan kepentingan masyarakat umum dan bukan terbatas pada sekelmpok 
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tertentu saja. Surat kabar ini merupakan bagian dari saluran informasi 

disamping media elektronik dan juga media digital. Dan ditengah dinamika 

masyarakat yang berkembang kian pesat. Surat kabar sudah dianggap 

tertinggal oleh media elektronik dan media digital. Meski demikian bukan 

berarti surat kabar sudah tidak mampu meraih konsumen yang menantikan 

informasi yang ada didalamnya. 

E.2. Posisi Berita Halaman I dalam Surat Kabar 

Tarik menarik kepentingan, hal inilah yang sering terjadi di ruang 

redaksi yang membuat pengelola media kerap mengalami pergulatan etik. 

Ini terjadi karena hampir setiap hari ada ratusan peristiwa yang terjadi dan 

media memiliki keterbatasan ruang dan waktu untuk melakukan seleksi. 

Melakukan seleksi peristiwa untuk  dijadikan berita utama  

Berita utama dalam surat kabar merupakan sebuah etalase yang 

merepresentasikan isu  tentang pentingnya yang diliput dan diberitakan pada 

edisi bersangkutan. Oleh karena itu setiap pengelola news room surat kabar 

akan melakukan seleksi ketat agar berita yang ditempatkan sebagai berita 

utama benar-benar memiliki bobot dan kualitas jurnalistik yang standar. 

Karenanya berita utama dapat dijadikan refrensi atau gambaran untuk 

menilai profesionalitas isi dari surat kabar. Dalam pemberitaan yang 

terpenting adalah terpenuhinya mekanisme dua sisi antara pemisahan yang 

tegas antara fakta dan opini wartawan, hal ini dilakukan untuk 

menghindarkan pada proses penggiringan publik untuk memihak salah satu 

pihak yang bertikai. 
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Berita utama wajib pada setiap media massa dengan adanya berita 

utama maka akan mampu membuat orang penasaran akan suatu berita dan 

produk pemberitaan itu sendiri, disamping sebagai tolak ukur penting atau 

tidaknya suatu peristiwa yang akan diberitakan. 

E.3. Analisis Isi Harian Banjarmasin Post dan Radar Banjar  

E.3.1Analisis Isi  

Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat 

pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak 

dalam media massa. Nanang Martono (2010 : 76) menyatakan bahwa 

“analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan 

menganalisis isi dari suatu teks. “isi” dalam hal ini dapat berupa kata, arti, 

gambar, symbol, ide, tema, atau beberapa pesan yang dapat 

dikomunikasikan (Neuman, 2003). 

Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk 

komunikasi. Baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua 

bahan-bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin ilmu sosial 

dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik atau metode penelitian. 

Sejalan dengan kemajuan teknologi, selain secara manual kini telah tersedia 

komputer untuk mempermudah proses penelitian analisis isi, yang dapat 

terdiri dari 2 macam, yaitu perhitungan kata-kata, dan ”kamus” yang dapat 

ditandai yang sering disebut dengan General Inquirer Program. 

Analisis isi tidak dapat diberlakukan pada semua penelitian sosial. 

Analisis isi dapat dipergunakan jika memiliki syarat berikut : 
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a. data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang 

terdokumentasi (buku, surat kabar, pita rekaman, naskah/manuscript). 

b. ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yan menerangkan 

tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut. 

c. peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan/data yang 

dikumpulkannya karena sebagian dokumentasi tersbut bersifat sangat 

khas/spesifik.  

E.3.2 Desain Analisis Isi 

Setidaknya dapat diidentifikasi tiga jenis penelitian komunikasi yang 

menggunakan analisis isi. Ketiganya dapat dijelasakan dengan teori 5 unsur 

komunikasi yang dikemukakan oleh Harold D. Lasswell, yaitu who, says 

what, to whom, in what channel, with what effect. Ketiga jenis penelitian 

tersebut dapat memuat satu atau lebih unsur ”pertanyaan teoritik” Lasswell 

tersebut (Effendhy, 1985 : 13). 

Pertama, bersifat deskriptif yaitu deskriptif isi-isi komunikasi. Dalam 

praktiknya, hal ini mudah dilakukan dengan cara melakukan perbandingan. 

Perbandingan tersebut dapat meliputi hal-hal berikut : 

1. Perbandingan pesan (message) dokumen yang sama pada waktu yang 

berbeda. Dalam hal ini analisis dapat membuat kesimpulan mengenai 

kecenderungan isi komunikasi. 

2. Perbandingan pesan (message) dari sumber yang sama/tunggal dalam 

situasi-situasi yang berbeda. Dalam hal ini, studi tentang pengaruh situasi 

terhadap isi komunikasi. 
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3. Perbandingan pesan (message) dari sumber yang sama terhadap penerima 

yang berbeda. Dalam hal ini, studi kasus tentang pengaruh ciri-ciri 

audience terhadap isi dan gaya komunikasi. 

4. Analisis antar pesan, yaitu perbandingan isi komunikasi pada waktu, 

situasi atau audience yang berbeda. Dalam hal ini, studi tentang 

hubungan dua variabel dalam satu atau sekumpulan dokumen sering 

disebut kontigensi. 

5. Pengujian hipotesa mengenai perbandingan pesan dari dua sumber yang 

berbeda, yaitu perbedaan antar komunikator. 

Kedua, penelitian mengenai penyebab pesan yang berupa pengaruh 

dua pesan yang dihasilkan dua sumber (A dan B) terhadap variabel perilaku 

sehingga menimbulkan nilai, sikap, motif, dan masalah pada sumber B. 

Ketiga, penelitian mengenai efek pesan A terhadap penerima B. 

Pertanyaan yang diajukan adalah apakah efek atau akibat dari proses 

komunikasi yang telah berlangsung terhadap penerima. 

E.3.3 Tahapan Proses Penelitian Analisis Isi 

Terdapat tiga langkah strategis penelitian analisi isi : 

1. Penetapan desain atau model penelitian. Di sini ditetapkan beberapa 

media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit 

dan sebagainya. 

2. Pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks itu sendiri. Sebagai 

analisis isi maka teks merupakan objek yang pokok bahkan terpokok. 

Pencaharian dapat dilakukan dengan menggunakan lembaran formulir 
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pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencaharian 

data. 

3. Pencaharian pengetahuan kontekstual agar penelitian yang dilakukan 

tidak berada di ruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktor 

lain. 

F. Definis Konseptual 

Definisi konseptual merupakan unsur penting dalam sebuah penelitian untuk 

menggambarkan atau mendefiniskan secara abstrak suatu fenomena sosial. Tujuan 

definisi konseptual adalah menyusun proses operasionalisasi dan menetapkan 

secara pasti apa yang harus diukur oleh peneliti. Sehingga melalui konsep yang 

telah ditetapkan, peneliti diharapkan mampu menyederhakan pemikiran dengan 

menggunakan istilah untuk beberapa kejadian yang berbeda satu dengan yang 

lainnya.  

Dengan kata lain definisi konseptual bertujuan untuk membatasi 

permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan judul penelitian, definisi konseptual 

yang telah ditetapkan adalah: 

1. Perbandingan, Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sebuah kata 

untuk mengetahui perbedaan (selisih) dan kesamaan. 

2. Banjarmasin Post adalah nama sebuah harian media cetak lokal di 

Kalimantan Selatan. Berdiri sejak 2 Agustus 1971, yang menjadi anggota 

kelompok Kompas Gramedia.  

3. Radar Banjar adalah koran harian yang terbit di Kalimantan Selatan sejak 25 

januari 2001. Radar Banjar adalah bagian dari jaringan media nasional, Jawa 
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Post News Network dengan induk harian Jawa Pos. Saat ini, Radar Banjar 

terbit dalam 24 halaman dengan tiga sesi: halaman utama, radar banua dan 

radar sports. 

G. Definisi Operasional/Kategorisasi 

Definisi Operasional merupakan kategorisasi yang digunakan untuk 

menyaring isi pesan yang ingin ditemukan peneliti dalam media yang tengah 

diteliti. 

Dalam penelitian ini, setiap unit analisis hanya ada satu kategori, artinya 

masing-masing unit harus diukur secara bebas dan digolongkan kedalam satu 

kategori dalam satu unit. Dengan kata lain, semua kategori harus saling tercakup 

dan saling terpisah menjadi saling tercakup. Harus ada satu kategori yang tersedia 

bagi setiap unit yang diukur. 

Penentuan dalam kategori ini dilakukan dengan cara mencermati dan 

memahami maksud dari isi pesan di harian lokal Banjarmasin Post dan Radar 

Banjar, kemudian dari pencermatan tersebut ditentukan kategori-kategori dari 

sasaran isi pesan tersebut. Dan yang perlu dipertimbangkan dalam membuat 

kategori adalah: 

a. kategori harus relevan dengan tujuan yaitu kategori-kategori yang dipakai. 

b. Kategori-kategori hendaknya harus fungsional, berarti kategori-kategori dapat 

menunjukkan sesuatu proses media massa. 

c. Sistem kategori-kategori harus dapat dikendalikan, yaitu berarti orang yang 

melakukan penelitian tidak perlu menghafal kategori. 
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Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, penelitian ini menggunakan 

metode analisis isi, hasilnya sangat bergantung pada kategori-kategori, maka perlu 

adanya penentuan kategori komprehensif yang akan menjadi batasan dalam 

penelitian.  

Dalam hal ini peneliti telah memilah berita-berita yang termasuk berita 

utama dalam 4 kategori. Hal ini didasari karena surat kabar merupakan sebuah 

media massa yang dekat dengan masyarakat. Bagaimana sebuah surat kabar 

menyampaikan isi dari beritanya dalam rangka mewakili pembaca untuk 

mengungkapkan aspirasinya.  Oleh karena itu diperlukan sebuah analisis untuk 

dapat mengetahuinya karena setiap media berbeda-beda dalam memandang 

sebuah pemberitaan sehingga boleh jadi satu berita sama tetapi mempunyai sudut 

pandang yang berbeda dalam pemberitannya.  

Kategori yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Kategori berdasarkan Tema, ialah sebuah ide dasar, ide pokok atau gagasan 

yang menjiwai seluruh karangan yang akan disampaikan. 

a. Tema Politik : adalah bentuk tema dan foto yang menggambarkan 

berbagai hal yang mana didalam ada suatu sistem 

politik yang menyangkut proses untuk melaksanakan 

tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan 

pribadi seseorang dan juga politik menyangkut 

berbagai kegiatan kelompok termasuk parpol dan 

kegiatan individu.  
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b. Tema Ekonomi : adalah bentuk temadan foto yang menggambarkan 

tentang peristiwa ekonomi yang berkaitan proses 

transaksi jual beli, inflasi, sumber mata uang, saham, 

dll. 

c. Tema Kriminal : ialah tema dan foto yang menggambarkan tentang 

kejadian, perbuatan/tingkah laku yang menunjukkan 

adanya tindak yang bersifat susila dan merugikan. 

d. Tema Olahraga : ialah tema dan foto yang menggambarkan tentang 

kegiatan olah tubuh yang diantaranya seperti sepakbola, 

basket, dan berbagai macam bidang olahraga lainnya. 

2. Kategori berdasarkan Sumber Media pemberitaan, informasi terkini tentang 

fakta atau pendapat apa saja yang penting dan menarik bagi khalayak untuk 

disebarluaskan di media massa. Sumber berita juga dapat diperoleh dari media 

lain sepanjang berita itu merupakan berita pasti adanya. 

a. Liputan Sendiri  :wartawan yang bertugas di satu media massa disebuah 

media daerah, seperti media yang akan diteliti Banjarmasin Post dan Radar 

Banjar. 

b. Kantor Berita Nasional (ANTARA) :Perusahaan Umum Lembaga Kantor 

Berita Nasional Antara ( disingkat Perum LKBN Antara) merupakan kantor 

berita di Indonesia, yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Perum LKBN 

Antara merupakan BUMN yang diberikan tugas oleh Pemerintah untuk 

melakukan peliputan dan penyebarluasan informasi yang cepat, akurat, dan 

penting, ke seluruh wilayah Indonesia dan dunia Internasional. 
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c. Kantor Berita Asing (AFD, AP), lembaga berita yang melakukan 

pembaharuan berita dari menit kemenit, yang dikumpulkan dari para 

wartawan mereka yang tersebar diseluruh dunia. Kemudian menjual 

layanana berita mereka kelembaga-lembaga media massa lainnya. 

Contohnya Associated Press (AP) sebuah koperasi swasta nonprofit 

dinegara bagian New York. AP merupakan kantor berita dengan layanan 

foto, berita audio dan berita berita oalahraga yang tersebar didunia 

sedangkan Agence France Press (AFP). Dalam organisasi AFP ada 9 

bagian : berita AFP, olahraga AFP, ekonomi AFP, majalah AFP, audio 

AFP, foto AFP, video AFP, dan publikasi. kantor berita yang 

memperkerjakan 870 wartawan di Prancis, diluar Prancis 88 jaringan AFP 

dan 850 wartawan ditempatkan di 180 negara. 

d. Internet, sebagai penyebaran informasi dengan cepat dan bukan berarti yang 

lain terlupakan hanya saja karena pengaruh teknologi yang semakin 

canggih, orang-orang memilih cara praktis yaitu menggunakan internet. 

Karena dilengkapi fasilitas yang bisa digunakan untuk browsing, elektronik 

email, chatting, news group, internet fax.Media internet, yang merupakan 

golongan proses media cetak dengan menuliskan informasi yang disalurkan 

melalui saran elektronik serta berhubungan dengan komunikasi personal.  

3. Kategori berdasarkan Ruang Lingkup Berita 

a. Lokal, sebuah bentuk dalam ruang lingkup yang terbatas yang meliputi 

suatu lokalitas tertentu, biasanya dikaitkan dengan unsur wilayah. 
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b. Nasional, bentuk sebagian wilayah dari negara, tetapi bagian tersebut 

mempunyai kesatuan dan kesatuan manusia. 

c. Internasional, bentuk wilayah yang meliputi beberapa negara yang 

mempunyai kesatuan  

4. Kategori berdasarkan Kecenderungan Opini 

a. Positif, yaitu suatu pemberitaan yang lebih mengedepankan mengenai 

fakta yang terjadi dibandingkan opini dari wartawan sebagai penulisnya.  

b. Negatif, yaitu suatu pemberitaan yang lebih memberikan opini wartawan 

sebagai pembuat berita dibandingkan dengan fakta yang terjadi. 

c. Netral, yaitu menyangkut ada tidaknya pencampuran fakta dengan opini 

wartawan yang menulis berita.  

Dari kategori yang sudah ditentukan diatas maka nantinya akan diketahui 

hasil analisis terhadap kategoris berupa kecenderungan dari perbedaan dan 

persamaan serta berapa besar terjadinya persamaan dan perbedaan dari isi surat 

kabar Banjarmasin Post dan Radar Banjar di halaman  

H. Metode Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini 

termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Dasar penelitian ini menggunakan 

metode analisis isi. Alasan menggunakan analisis isi karena akan diperoleh suatu 

hasil atau pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang disampaikan 

oleh media massa atau sumber informasi yang lain secara objektif dan sistematis. 

Dalam hal ini peneliti tidak hanya meneliti tentang isi pesan yang disampaikan, 
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melainkan ingin mengetahui perbandingan kecenderungan isi surat kabar pada 

Banjarmasin post dan Radar Banjar.  

Menurut Walizer dan Wiener dalam Wimmer (2003) mendefinisikan 

analisis isi adalah prosedur pembagian yang sistematik untuk memahami isi 

informasi yang tercatat. Sementara itu Smith dalam Crano, 2002 mendefinisikan 

analisis isi merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mendapatkan 

informasi yang diinginkan dari tubuh materi (teks) secara sistematis dan obyektif 

dengan mengidentifikasi karakteristik tertentu dari suatu materi. 

Menurut Kerlinger (1986) yaitu analisis komunikasi secara sistematis, 

objektif dan secara kuantitatif untuk mengukur variable. Dalam definisi Kerliger 

ada tiga hal yang tercakup didalamnya. Pertama, analisis isi bersifat sistematik. 

Artinya isi yang hendak dianalisis hendaknya diseleksi secara gamblang dan 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua, analisis isi bersifat objektif. Artinya 

cara pandang pribadi dan bisa yang ditimbulkan oleh peneliti tidak boleh masuk 

dalam temuan penelitian. Ketiga, analisis isi bersifat kuantitatif. Tujuan dari 

analisis isi adalah merepresentasikan kerangka pesan secara akurat. 

H.1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. 

Pengertian deskriptif menurut (Sumadi, 2008:18) adalah suatu metode 

dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, 

suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran atau 
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lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam metode deskriptif 

peneliti bisa membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga 

merupakan suatu studi komparatif. 

Kemudian hasil perhitungan dari kedua surat kabar tersebut 

dibandingkan satu sama lainnya. Membandingkan kedua surat kabar ini 

menjadi menarik karena kedua pemberitaan ini memiliki karakteristik 

masing-masing.  

H.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup berfungsi untuk membatasi obyek penelitian yang akan 

diteliti dan mempermudah dalam penggelempokkan kategori. Ruang 

lingkup penelitian ini berita utama edisi 12-18 Maret 2012 dalam harian 

lokal Banjarmasin Post dan Radar Banjar. Dengan adanya data tersebut lalu 

dikumpulkan atau didokumentasikan kemudian dimasukkan pada lembar 

coding sesuai kategori yang  telah ditetapkan sebelumnya. 

H.3. Unit analisis dan Satuan ukur 

Unit analisis adalah sesuatu yang akan dianalisis, yang merupakan 

elemen terkecil dan terpenting dari analisis isi. Dalam penelitian ini, unit 

analisis yang digunakan adalah tema, sumber berita, ruang lingkup berita, 

kecenderungan opini disetiap berita dari keseluruhan pemberitaan. 
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Kategori Unit Analisis Satuan Ukur 

Tema Judul berita 1 judul unit diberi skor I 

Sumber Berita Setiap penyebut 1 penyebut diberi skor I 

Ruang Lingkup Sumber berita  1 sumber berita diberi skor I 

Kecenderungan 

Opini 

Paragraf-paragraf Setiap kemunculan diparagraf 

diberi skor I 

 

Satuan ukur dalam penelitian ini adalah frekuensi kemunculan 

struktur kategori. Dengan adanya satuan ukur inilah diharapkan akan 

mempermudah peneliti untuk mengetahui frekuensi kecenderungan 

perbandingan dan persamaan isi surat kabar lokal tersebut.  

H.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan cara mengumpulkan 

harian lokal Banjarmasin Post dan Radar Banjar edisi 12-18 Maret untuk 

menganalisis sub kategori yang sudah ditentukan. Data yang sudah 

dikumpulkan atau didokumentasikan kemudian dimasukkan pada lembar 

coding sesuai kategori yang  telah ditetapkan sebelumnya. 

Tabel 1.1 

Contoh Lembar Coding 

 

Media Struktur Kategori 

Tema S.B R.L.B K.O 

a b c d a b c d a b c a b c 

Banjarmasin 

Post 

              

Radar Banjar               

 

Kemudian mengamati dan memahami kecenderungan isi pesan yang 

terdapat pada berita utama. Setelah dikumpulkan data dalam bentuk coding, 

berikutnya dilakukan perhitungan, yaitu dengan cara data dikumpulkan 
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dengan mengklarifikasi dalam kategori, data yang telah terkumpul diuraikan 

dengan menggunakan lembar coding. 

Data coding merupakan proses penyusunan data mentah secara 

sistematis. Untuk melakukan ini peneliti perlu membuat buku kode (code 

book) yang berisi mengenai prosedur pengodingan. 

H.5. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah metode analisis 

isi yang mana secara sistematis dapat mengkaji isi informasi terekam. 

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengkodean terhadap unit analisis, yaitu 

tema, sumber berita, ruang lingkup berita, kecenderungan opini disetiap 

berita dari keseluruhan pemberitaan.  

Data-data yang telah dikategorisasikan dimasukkan kedalam lembar 

coding dan diprosentasekan berdasarkan kategori yang telah peneliti 

tentukan. Sementara analisis isi yang digunakan pada tiap kategori adalah 

dengan mengukur secara lebih spesifik, dilakukan analisis frekuensi 

terhadap kemunculan kategori pada sub kategori yang akan dianalisis  

H.6. Uji Reliabilitas dan Uji Validitas 

Dalam uji reliabilitas kategori peneliti menggunakan coding. Dimana 

peneliti dibantu oleh koding guna mengukur ketepatan penelitian terhadap 

pemberitaan yang sesuai dengan berita utama surat kabar yang ada pada 

Banjarmasin Post dan Radar Banjar. 

Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap kategori yang digunakan 

dalam penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah kategori yang 
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digunakan sudah reliable atau masih belum. Untuk mencapai tingkat 

reliabilitas yang diisyaratkan, maka perlu dilakukan pendefinisian batas 

kategori sedetail mungkin. 

Kategori dalam analisis isi merupakan instrument pengumpul data. 

fungsinya identik dengan kuesioner dalam survey. Supaya objektif, maka 

kategoris harus dijaga reliabilitasnya. Terutama untuk kategoris yang dibuat 

sendiri oleh periset sehingga belum memiliki standar yang telah teruji, maka 

sebaiknya dilakukan uji reliabilitas. Salah satu uji reliabilitas yang dapat 

digunakan adalah berdasarkan rumus R.Holyst. Disini peneliti melakukan 

pretest dengan cara mengkoding sample ke dalam kategorisasi. Kegiatan ini 

selain dilakukan peneliti juga dilakukan oleh seseorang yang lain yang 

ditunjuk peneliti sebagai pembanding atau hakim. Uji ini dikenal dengan uji 

antar kode. Kemudian hasil pengkodingan dibandingkan dengan 

menggunakan rumus Holsty, yaitu : 

CR  =  

Keterangan : 

CR  = Coeficient Realibiltiy 

M = Jumlah pernyataan yang disetujui oleh pengkoding (hakim) 

dan peneliti 

N1, N2 = Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding (hakim) 

dan peneliti. 

Untuk memperkuat hasil uji reliabilitas, tentunya dengan persetujuan 

para koder, hasil yang diperoleh dari rumus diatas kemudian dihitung 
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kembali menggunakan rumus Scott (Wimmer dan Dominic, 1983 : 154) 

sebagai berikut:  

Pi  =
reementExpectedAg

reementExpectedAgAgreementObsererved

%1

%%




 

Keterangan: 

Pi =  Nilai keterandalan 

Observed agreement = Persentase persetujuan yang ditemukan dari 

pernyataan yang disetujui antar pengkode (Nilai 

CR) 

Expected agreement = Persentase persetujuan yang diharapkan 

Observed agreement adalah nilai pernyataan yang disetujui antara 

peneliti dan coder, dengan kata lain observed agreement adalah hasil dari 

formula Holyst Sedangkan expected agreement adalah persetujuan yang 

diharapkan dalam suatu kategori yang nilai matematisnya dinyatakan dalam 

jumlah hasil pengukuran proporsi dari suatu kategori. Suatu analisis isi 

dianggap mempunyai tingkat reabilitas yang memadai apabila nilai 

reabilitasnya mencapai 75% atau 0,75 keatas. 

 

 


