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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setelah gaung Piala AFF mereda, di bulan ini insan sepak bola tanah air 

akan disuguhi kompetisi yang masih baru dirintis. Liga Primer Indonesia 

(LPI) yang digagas oleh seorang pengusaha, Arifin Panigoro. 

Kemunculannya pun mengundang pro dan kontra. Yang paling heboh, lebih 

tepatnya kelabakan tak lain adalah otoritas tertinggi sepak bola Indonesia, 

PSSI. LPI memang tidak dibawah naungan PSSI. Di samping itu, di negeri ini 

ada kompetisi kasta tertinggi yakni Liga Super Indonesia (LSI) yang dibawah 

naungan organisasi yang diketuai oleh Nurdin Halid tersebut. 

Tak pelak, karena merasa memiliki kewenangan, PSSI mengecam keras 

akan diselenggarakannya LPI. Imbasnya klub-klub dan pemain anggota PSSI 

akan dikenai sanksi. Sejauh ini, yang saya tau dari pengakuan yang 

bersangkutan, hal itu masih sebatas ancaman. Seperti yang kita tau, sudah 3 

klub yang mangkir dari kompetisi yang telah menelurkan 2 kampiun dan lebih 

memilih membelot ke LPI, yakni Persema Malang, Persibo Bojonegoro, dan 

PSM Makassar. Bahkan Irfan Bachdim yang menjadi ikon baru tim nasional 

memilih bertahan di Persema yang ikut LPI. Dan itu berarti karirnya di timnas 

terancam. 

Pelit dalam prestasi internasional ini membuat kinerja PSSI semakin 

disorot. Sorotan yang paling mengemuka jatuh pada sang Ketua Umum 

Nurdin Halid yang pernah jadi terpidana kasus korupsi. Meski sudah 
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menjabat selama tujuh tahun, Nurdin belum juga bisa memperbaiki kegagalan 

demi kegagalan yang dialami timnas.  

Sebagian pihak menganggap tenggelamnya prestasi timnas disebabkan 

adanya problem di kepengurusan internal PSSI. Salah satunya, mekanisme 

kongres yang selama ini dijalankan untuk memilih petinggi di PSSI dinilai 

berjalan tidak sehat. Kompetisi lokal yang diselenggarakan PSSI pun dinilai 

setali tiga uang.  

Inilah yang kemudian mengusik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

dan ICW untuk menelisik adanya praktik korupsi di PSSI. PSSI yang 

merupakan badan publik selayaknya transparan dalam hal pengelolaan 

keuangan. ICW juga menyoroti pemberian subsidi terhadap klub-klub peserta 

Liga Super Indonesia dari APBD untuk kelangsungan klub tersebut di liga. 

Subsidi dari APBD ini belakangan menimbulkan pro dan kontra. 

Kucuran dana APBD kepada klub-klub jumlahnya cukup fantastis. 

Belasan hingga puluhan miliar setiap musimnya. Tiap daerah merogoh kas 

masing-masing untuk tetap membuat klub lokal tetap "berdenyut."  

Temuan ICW soal pengucuran dana APBD di Semarang untuk klub PSIS, 

misalnya. Pada 2006, ICW menunjukkan, kucuran dana untuk sepakbola di 

kota ini jauh melampaui kucuran dana untuk perbaikan gizi masyarakat dan 

pendidikan. Sayangnya, jumlah yang sangat besar tersebut tak diimbangi 

kemajuan kualitas sepakbola secara signifikan.  

Problem-problem itulah yang menjadi akar masalah munculnya 

kompetisi liga lain di luar PSSI yang menaungi Liga Super Indonesia (LSI). 

Ketidakpuasan terhadap PSSI akhirnya membuat beberapa klub LSI lebih 
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memilih kompetisi lain di luar PSSI.  

Ibarat menampar wajah PSSI, tendangan pertama di Liga Primer 

Indonesia (LPI) akhirnya dilaksanakan lewat laga perdana antara Solo FC vs 

Persema Malang di Stadion Manahan, Sabtu (8/1). Sembilan belas klub 

dipastikan berlaga di liga yang mengharuskan setiap klub pesertanya ini 

tampil tanpa sepeser pun dana APBD alias profesional. 

Liga yang disokong pengusaha Arifin Panigoro ini bahkan berhasil 

menarik empat klub yang sebelumnya berkompetisi di LSI. Persema Malang, 

Persibo Bojonegoro, PSM Makassar, dan Persebaya menyatakan menarik diri 

dari LSI. Beberapa klub memang mengaku kecewa dengan liga yang 

diselenggarakan PSSI. Bagaimana pun mayoritas klub yang bertahan di LSI 

punya pandangan berbeda. 

Kendati begitu, aral berulang kali dihadapi penyelenggara LPI. PSSI 

sebagai induk olahraga sepakbola menolak memberikan rekomendasi kepada 

LPI. PSSI bahkan menganggap LPI "liar." Berbagai upaya pun dilakukan 

PSSI untuk membatalkan gelaran LPI. Salah satunya meminta kepolisian 

tidak mengeluarkan izin pertandingan. Tapi di saat "injury time" polisi tetap 

mengizinkan LPI digelar. Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang 

diberi kewenangan oleh pemerintah juga merestui liga ini. 

(http://berita.liputan6.com/progsus/201101/315617/Wajah_Suram_Sepakbola_Nasio

nal) 

Pembentukan LPI ini seharusnya didukung PSSI bukannya dijadikan 

pesaing Indonesia Super League (ISL) seperti yang terjadi sekarang. 

Pro dan kontra terhadap wacana LPI ini tidak hanya datang dari pengurus 
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PSSI yang dibuat panas, tapi juga dari klub-klub sepakbola profesional yang 

ada di Indonesia. Begitupun para suporter Indonesia yang mendukung 

maupun tidak mendukung wacana ini. 

Pada siaran persnya dalam deklarasinya jumat tanggal 18 September 

2010, pihak Liga Primer Indonesia (LPI) mengklaim telah ada 15 klub yang 

siap mengikuti LPI, diantaranya adalah PSM Makassar, Persebaya Surabaya, 

Arema Malang, Persija Jakarta, PSMS Medan, Persipura Jayapura, Semen 

Padang, Persitara Jakarta Utara, PSPS Pekanbaru, PSS Sleman, Persijap 

Jepara, PSIS Semarang, Persema Malang, Deltras Sidoarjo, dan Persibo 

Bojonegoro. 

Liga Primer Indonesia (LPI) ini dibentuk dalam rangka menciptakan 

kemandirian klub-klub sepak bola di Indonesia agar tidak selalu bergantung 

pada dana APBD daerah masing-masing. Mereka ingin klub-klub di 

Indonesia benar-benar profesional. Selama ini dengan mengikuti kompetisi 

ISL atau liga Indonesia yang dikelola PSSI, klub tidak mendapatkan 

penghasilan sebagaimana yang didapat klub-klub Eropa, seperti Liga Inggris, 

Italia, Spanyol dll. Konon LPI yang dikelola Pengusaha Arifin Panigoro 

bersama beberapa pengusaha Indonesia ini akan memberikan dana awal 

sebesar Rp 30 Miliar untuk setiap klub yang bergabung dengan LPI.  

Di LPI kompetisi dimiliki oleh pesertanya sehingga seluruh keuntungan 

yang didapat dari kompetisi itu dikembalikan ke peserta. Sementara 

kompetisi di Indonesia, klub tidak mendapatkan keuntungan finansial apa pun 

dengan mengikuti kompetisi tersebut kecuali hanya mendapat subsidi dalam 

jumlah kecil dari dana sponsor.  
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Dari kontroversi adanya pro kontra terhadap pelaksanaan Liga Primer 

Indonesia ini, menjadi wahana bagus bagi media massa untuk mengikuti 

perkembangannya termasuk Koran Jawa Pos. Koran Jawa Pos ini di kenal 

sebagai koran terbesar di Jawa Timur. Dengan bahasa yang mudah dipahami 

disertai keaktualan berita yang update, menjadi salah satu faktor koran Jawa 

Pos ini digemari oleh masyarakat.  

Surat kabar atau koran mampu memberi informasi yang lebih lengkap, 

bisa dibawa kemana-mana, terdokumentasi sehingga mudah diperoleh bila 

diperlukan. Sekarang ini diperkirakan dari 45 orang penduduk Indonesia 

minimal ada satu orang yang berlangganan media cetak (Cangara, 139:2003) 

Surat kabar lahir di abad tujuh belas di mana sudah terdapat 

pemisahan yang jelas antara surat kabar pemerintah dan surat kabar 

komersial. 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. Namun, surat kabar pemerintah lebih sering 

dijadikan corong penguasa saat itu. Hal ini berbeda dengan surat kabar 

komersial. Pengaruh surat kabar komersial merupakan tonggak penting 

dalam sejarah komunikasi karena lebih menegaskan perannya dalam 

pelayanan masyarakat dan bukan sebagai terompet penguasa. 

Pro kontra kehadiran Liga Premier Indonesia (LPI) dan PSSI juga 

tak lepas dari pantauan Jawa Pos, karena diyakini bahwa peristiwa tersebut 

akan menyajikan berita yang menarik dan akan mampu meningkatkan minat 

baca para pembacanya. Sebagai salah satu media cetak terbesar, Jawa Pos 
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juga akan memberikan fakta-fakta tentang pro kontra kehadiran LPI itu 

sendiri secara up to date.  

Selain dari alasan diatas, alasan lain pemilihan koran Jawa Pos 

karena koran Jawa Pos merupakan koran yang paling terbesar dan paling di 

kenal masyarakat Jawa Timur. Bahasa yang digunakan oleh Jawa Pos 

adalah bahasa yang mudah dipahami dan enak dibaca. Menurut asumsi 

peneliti, koran Jawa Pos selalu memuat berita yang up to date, dengan isi 

berita yang berbobot. Dan inilah yang menjadi alasan peneliti memilih 

koran Jawa Pos 

Dari adanya kontroversi pemberitaan LPI dan PSSI ini menarik peneliti 

untuk menggali lebih dalam tentang kecenderungan pemberitan pro kontra 

LPI pada koran Jawa Pos edisi 1 s/d 10 Januari 2011. Pemilihan edisi ini 

didasarkan dari pra penyelenggaraan LPI dan setelah berjalan LPI itu sendiri. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah seberapa besar frekuensi kemunculan kecenderungan pemberitaan pro 

kontra LPI pada koran Jawa Pos edisi 1 s/d 10 Januari 2011? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar frekuensi 

kemunculan kecenderungan pemberitaan pro kontra LPI pada koran Jawa Pos 

edisi 1 s/d 10 Januari 2011. 

 
 
 
 



7 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi kepada peneliti 

selanjutnya.  

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pemahaman bagi para pembaca 

koran Jawa Pos khususnya untuk edisi 1 s/d 10 Januari 2011 tentang pro 

kontra LPI serta menjadi bahan evaluasi bagi pihak pers 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Komunikasi Massa 

Wiryanto (2000:1) menjelaskan komunikasi massa merupakan 

suatu tipe komunikasi manusia (human comunication) yang lahir 

bersama dengan mulai digunakannya alat-alat mekanik yang mampu 

melipat gandakan pesan-pesan komunikasi.  

Rahmat dalam Winarni, (2003:6) menjelaskan komunikasi massa 

merupakan jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah khalayak 

yang tersebar heterogen, dan anonim melalui media cetak/elektronik 

sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak. 

Winarni (2003:5) menjelaskan berkaitan dengan 5 (lima) 

komponen variabel yang terkandung dalam setiap tidakan komunikasi 

massa adalah: 

1. Sumber komunikasi 

Yaitu merupakan suatu organisasi kompleks yang mengeluarkan 
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biaya besar untuk menyusun dan mengirimkan pesan 

2. Khalayak 

Komunikasi yang ditujukan kepada massa, yaitu khalayak yang 

jumlahnya besar yang bersifat heterogen dan anonim. 

3. Pesan 

Pesan dalam komunikasi massa bersifat umum, setiap orang 

dapat mengetahui pesan-pesan komunikasi massa dari media 

massa. 

4. Proses 

Ada dua proses dalam komunikasi massa 

a. Komunikasi massa memproses satu arah (proses 

mengalirnya pesan). Komunikasi ini berjalan dari sumber 

ke penerima pesan tidak secara langsung dikembalikan 

kecuali dalam bentuk umpan balik tertunda 

b. Komunikasi merupakan proses pesan dan arah (proses 

seleksi). Baik media maupun khalayak melakukan 

seleksi. Media menyeleksi khalayak sasaran/penerima 

menyeleksi dari semua media yang ada pesan makna 

yang akan mereka ikuti. 

5. Konteks 

Berlangsung dalam suatu konteks sosial, media mempengaruhi 

konteks masyarakat dan konteks sosial masyarakat 

mempengaruhi media.  
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Menurut Gamble  dalam Nurudin, (2007:8) mengemukakan 

bahwa sesuatu bisa didefinisikan sebagai komunikasi massa jika 

mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan 

modern untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara 

cepat kepada khalayak yang luas dan tersebar. Pesan itu 

disebarkan melalui media modern pula seperti surat kabar, 

majalah, televisi, film, atau gabungan di antara media tersebut. 

2. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan 

pesan-pesannya bermaksud mencoba berbagi atau mengetahui atu 

sama lain. 

3. Pesan adalah milik publik, artinya bahwa pesan ini bisa 

didapatkan dan diterima  oleh banyak orang. 

4. Sebagai sumber komunikator massa biasanya organisasi formal 

seperti jaringan, ikatan atau perkumpulan, dengan kata lain 

komunikatornya tidak berasal dari seseorang tetapi dari lembaga. 

5. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penapis informasi), 

artinya pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol 

oleh sejumlah individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan 

lewat media massa.  

6. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda, kalau 

dalam jenis komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung. 

Misalnya komunikasi antar pesonal, dalam komunikasi ini umpan 

balik langsung dilakukan, tetapi komunikasi yang dilakukan lewat 
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surat kabar tidak bisa langsung dilakukan alias tertunda (delayed). 

Menurut De Vito dalam Nurudin (2007:11) yang dimaksud 

dengan komunikasi massa adalah: 

“Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditunjukkan 
kepada massa, pada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak 
berarti khalayak meliputi semua penduduk atau semua orang yang 
membaca atau semua orang yang menonton, agaknya ini berarti 
khalayak itu besar dan pada umunya agak sukar didefinisikan. 
Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh 
pemancar-pemancar Audio atau Audio Visual. Komunikasi massa 
barangkali akan lebih mudah dan logis apabila didefinisikan 
menurut  bentuknya (televisi, radio, surat kabar, majalah, film, 
buku dan pita”. 
 

Sedangkan menurut Black dan Whitney dalam Nurudin (2007:12) 

menjelaskan komunikasi massa adalah sebuah proses di mana pesan-

pesan yang diproduksi secara massal/tidak sedikit itu disebarkan kepada 

massa penerima pesan yang luas, anonim dan heterogen. 

 
Adapun ciri komunikasi massa ditentukan oleh sifat unsur-unsur 

yang dicakupnya. Beberapa ciri komunikasi massa dalam Nurudin 

(2007:19-31) : 

a. Komunikator dalam komunikasi massa melembaga.  

Artinya komunikator dalam komunikasi massa itu bukan satu 

orang, tetapi kumpulan orang-orang yang tergabung dalam 

berbagai macam unsur dan bekerja satu sama lain dalam sebuah 

lembaga 

b.  Komunikan dalam Komunikasi Massa Bersifat Heterogen.  

Dimana keberadaan komunikan terpencar-pencar, antara yang 

satu dengan yang lain tidak saling kenal dan masing-masing 
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berbeda dalam hal pendidikan, jenis kelamin, status sosial 

ekonomi, punya jabatan yang seragam, punya agama atau 

kepercayaan yang tidak sama pula. 

c.  Pesannya Bersifat Umum 

Pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditujukan kepada satu 

orang atau satu kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, 

pesan–pesannya ditujukan pada khalayak yang plural. Oleh 

karena itu, pesan yan dikemukakannya tidak bersifat khusus. 

Khusus disini artinya pesan tersebut memang tidak ditujukan 

untuk golongan tertentu. 

d. Komunikasinya Berlangsung Satu Arah 

Artinya dalam penyampaian pesan komunkasi tidak ada umpan 

balik dari komunikan kepada komunikator. Kalaupun ada sifatnya 

tertunda. 

e. Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan. 

Serempak disini berarti khalayak bisa menikmati media massa 

tersebut hampir bersamaan. 

f.   Komunikasi Massa Mengandalkan Peralatan Teknis 

Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan 

kepada khalayaknya sangat membutuhkan peralatan teknis. 

Peralatan teknis yang dimaksud misalnya untuk media elektronik 

(mekanik atau elektronik). 

g.  Komunikasi Massa Dikontrol oleh Gatekeeper 

 Gatekeeper atau yang sering disebut pentapis informasi/palang 
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pintu/penjaga gawang adalah orang yang sangat berperan 

menyebarkan informasi melalui media massa. Gatekeeper disini 

berfungsi sebagai orang yang ikut menambah atau mengurangi, 

menyederhanakan dan mengemas semua informasi yang 

disebarkan agar lebih mudah dipahami. Gatekeeper yang 

dimaksud disini antara lain reporter, editor film/surat kabar/buku, 

manager pemberitaan, penjaga rubrik, kameramen, sutradara dan 

lembaga sensor film yang semuanya mempengaruhi bahan-bahan 

yang akan dikemas dalam sebuah pesan dari masing-masing 

media massa. Bisa dikatakan, gatekeeper sangat menentukan 

berkualitas tidaknya informasi yang akan disebarkan.  

 
Fungsi komunikasi massa sama halnya dengan definisi 

komunikasi massa, yakni mempunyai latar belakang dan tujuan dan 

berbeda satu sama lain. Fungsi komunikasi massa menurut Black dan 

Whitney dalam Nurudin, (2007:64) adalah sebagai berikut:  

(1) To inform (menginformasikan)  

(2) To entertain (memberi hiburan)  

(3) To persuade (membujuk) dan  

(4) Transmission of the culture (transmisi budaya).  

Sedangkan menurut Tan dalam Nurudin (2007:65) fungsi-fungsi 

komunikasi massa adalah: 

1. Memberi informasi, yaitu mempelajari ancaman dan peluang, 

memahami lingkungan, menguji kenyataan, meraih keputusan 

2. Mendidik, yaitu memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang 
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berguna memfungsikan dirinya secara efektif dalam 

masyarakatnya, mempelajari nilai tingkah laku yang cocok agar 

diterima dalam masyarakatnya. 

3. Mempersuasi, yaitu memberi keputusan, mengadopsi nilai 

tingkah laku, dan aturan yang cocok agar diterima dalam 

masyarakatnya 

4. Menyenangkan, memuaskan kebutuhan komunikan, yaitu 

menggembirakan, mengendorkan urat saraf, menghibur dan 

mengalihkan perhatian dari masalah yang dihadapi. 

Di samping fungsi komunikasi massa fungsi dari komunikasi itu 

sendiri menurut Laswell dalam Nurudin (2007:15) adalah sebagai 

berikut: 

1. Penjajagan/pengawasan lingkungan (surveilance of the 

environment) 

2. Menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat 

untuk menanggapi lingkungannya (correlation of the part of 

society in responding to the environment) dan 

3. Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya 

(transmission of the social heritonge) 

 

E.2. Media Massa 

Media merupakan alat untuk menyampaikan pesan secara luas 

kepada audiens atau khalayak luas. Media dibagi menjadi dua yaitu 

media cetak dan media elektronik. Media cetak misalnya, koran, majalah, 
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brosur, flayer, dll. Sedangkan media elektronik misalnya televisi, radio, 

dll. Keduanya merupakan sumber informasi yang sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat. Kedua jenis media diatas dapat menjangkau khalayak luas 

yang heterogen. 

Komunikasi merupakan aspek kebutuhan alamiah juga syarat 

perkembangan manusia, baik secara individu atau kelompok masyarakat. 

Komunikasi menurut Riyono Pratikno (1982:15) diartikan sebagai 

berikut:  

“Komunikasi merupakan alat hidup manusia yang amat penting 
karena di dalam komunikasi kita dapat berhubungan dengan orang 
lain. Komunikasi dapat dilakukan dengan cara lesan, dengan 
tulisan atau alat media lain”. 

 
 Dalam kenyataannya dan penerapannya komunikasi dapat 

dilakukan dengan media massa untuk memperoleh informasi dan 

hiburan. Media massa menjadi alternatif pilihan masyarakat untuk 

menjadi sumber informasi sekaligus hiburan. Sedangkan media massa itu 

dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Media cetak (koran, majalah, tabloid) 

2. Media elektronik (Radio, TV, Film) 

 Media memiliki fungsi yang sangat penting antara lain sebagai: 

1. Media 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 
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lain. 

3. Media merupakan lokasi yang semakin berperan, untuk 

menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik 

yang bertaraf nasional maupun internasional. 

4. Media seringkali berperan sebagai wahana pengembangan 

kebudayaan bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk 

seni dan simbul, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata 

cara, mode, gaya hidup dan norma. 

5. Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu 

untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga 

bagi masyarakat dan kelompok serta secara kolektif, media 

menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan 

dengan berita-berita dan hiburan (Mc.Quail 1989:73) 

 

E.3. Berita 

Menurut Djuroto (2007:46) mengemukakan berita berasal dari 

bahasa Sansekerta, yakni Vrit Vrit Vrit yang dalam bahasa Inggris 

disebut Write, yang arti sebenarnya ialah ada atau terjadi. Sebagian ada 

yang menyebutkan dengan Vritta, yang artinya “kejadian” atau “yang 

telah terjadi”. Vritta dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi Berita 

atau Warta. Menurut Kamus Bahasa Indonesia karya W.J.S. 

Poerwodarminta, “berita” berarti kabar atau warta, sedangkan dalam 

kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, arti berita 

diperjelas menjadi “laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang 
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hangat”. Jadi berita dapat dikaitkan dengan kejadian atau peristiwa yang 

terjadi. 

Menurut Assegaf (1982:25) menjelaskan unsur-unsur berita itu 

adalah sebagai berikut: 

a. Berita itu haruslah termasa (baru) 

b. Jarak (dekat jauhnya) lingkungan yang terkena oleh berita. 

c. Penting (ternama) tidaknya orang yang diberitakan 

d. Keluarbiasaan dari berita 

e. Akibat yang mungkin ditimbulkan berita itu 

f. Ketegangan yang ditimbulkan oleh berita 

g. Pertentangan (confict) yang terlihat dalam berita 

h. Kemajuan-kemajuan yang diberitakan 

i. Emosi yang ditimbulkan 

j. Humor yang ada dalam berita 

McQuail (1989:129-131) menyatakan sebagai salah satu prinsip 

penilaian, objektivitas memang hanya mempunyai cakupan yang lebih 

kecil dibanding dengan prinsip lain yang telah disinggung, tetapi prinsip 

objektivitas memiliki fungsi yang tidak boleh  dianggap remeh, terutama 

dalam kaitannya dengan kualitas informasi. Objektivitas pada umumnya 

berkaitan dengan berita informasi, sedang keanekaragaman berkaitan 

dengan segenap bentuk keluaran (output)  media. Objektivitas adalah 

prinsip yang acapkali hanya dihubungkan dengan isi. Prinsip tersebut 

tidak dapat diteliti secara isi dan secara langsung baik pada tingkat 

masyarakat maupun tingkat organisasi media, meskipun pandangan para 
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komunikator media tentang prinsip itu tetap ada kaitannya dengan 

pengujian.  

Makna prinsip objektivitas berasal dari berbagai sumber. Oleh 

karena itu prinsip tersebut mengandung sekian banyak pengertian, antara 

lain: objektivitas merupakan nilai sentral yang mendasari disiplin profesi 

yang dituntut oleh para wartawan sendiri; prinsip itu sangat dihargai 

dalam kebudayaan modern, termasuk berbagai bidang di luar bidang 

media massa, terutama dalam kaitannya dengan rasionalitas ilmu 

pengetahuan dan birokrasi; objektivitas mempunyai korelasi dengan 

indenpendensi; prinsip tersebut sangat dihargai bila mana kondisi 

keanekaragaman mengalami kemunduran, yaitu kondisi yang diwarnai 

oleh semakin menurunnya jumlah sumber dan semkin meningkatnya 

uniformitas (dengan kata lain, situasi monopolistas semakin tampak). 

Dengan demikian, objektivits diperlukan untuk mempertahankan 

kredibilitas. Akhirnya, orang mungkin akan mengatakan bahwa 

perkembangan televisi merupakan faktor penunjang, karena 

perkembangan tersebut cenderung meningkatkan monopoli. Kebanyakan 

sistem siaran publik Eropa mengharuskan secara sah atau mengharpkan 

berita dan informasi selalu bersifat netral (non evaluatif dan faktual) atau 

seimbang menurut beberapa kriteria yang dianut pada masyarakat 

tertentu. 

Objektivitas tetap lebih merupakan tujuan dari pada cita-cita yang 

diterapkan seutuhnya, dan bahkan tidak selamanya diidamkan atau 

diperjuangkan. Dalam sistem media yang memiliki keanekaragaman 
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eksternal, terbuka kesempatan untuk penyajian informasi yang memihak, 

meskipun informasi tersebut harus bersaing dengan sumber informasi lain 

yang menyatakan dirinya objektif 

 

E.4. Media dan Konstruksi Realitas 

Media sebagai suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian 

atau gambaran umum tentang banyak hal. Media mempunyai kemampuan 

untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik. 

Sebenarnya media berada posisi yang mendua, dalam pengertian bahwa 

media dapat memberikan pengaruh “positif” maupun “negatif”. Tentu saja, 

atribut normatif ini bersifat relatif karena tergantung pada dimensi 

kepentingan yang diwakilkan (Sobur, 2003: 30-31). 

Denis McQuail (1989: 51-53), menjelaskan, ada dua asumsi dasar 

mengenai media massa yaitu; Pertama, media massa sebagai institusi yang 

menyelenggarakan produksi, reproduksi dan distribusi pengetahuan dalam 

pengertian serangkaian simbol yang mengandung acuan bermakna tentang 

pengalaman dalam kehidupan sosial. Kedua, media massa memiliki peran 

mediasi (penengah/penghubung) antara realitas sosial yang objektif 

dengan pengalaman pribadi. Media berperan sebagai: 

1. Jendela pengalaman yang meluaskan pandangan kita dan 

memungkinkan kita mampu memahami apa yang terjadi di sekitar 

diri kita, tanpa campur tangan pihak lain atau sikap memihak.  

2. Juru bahasa yang menjelaskan dan memberi makna terhadap 

peristiwa atau hal yang terpisah dan kurang jelas.  
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3. Pembawa atau pengantar informasi dan pendapat. 

4. Jaringan interaktif yang menghubungkan pengirim dengan 

penerima melalui berbagai macam umpan balik. 

5. Papan penunjuk jalan yang secara aktif menunjukkan arah, 

memberikan bimbingan atau instruksi.  

6. Penyaring yang memilih bagian pengalaman yang perlu diberi 

perhatian khusus dan menyisihkan aspek pengalaman lainnya, baik 

secara sadar dan sistematis maupun tidak. 

7. Cermin yang memantulkan citra masyarakat terhadap masyarakat 

itu sendiri; biasanya pantulan citra itu mengalami perubahan 

(distorsi) karena adanya penonjolan terhadap segi yang ingin dilihat 

oleh para anggota masyarakat atau seringkali pula segi yang ingin 

mereka hakimi atau cela. 

8. Tirai atau penutup yang menutupi kebenaran demi pencapai tujuan 

propaganda atau pelarian dari suatu kenyataan (escapism).        

Media massa ada untuk menjembatani komunikasi antar massa. 

Massa adalah masyarakat luas yang heterogen, tapi saling bergantung satu 

sama lain. Ketergantungan antar massa menjadi penyebab lahirnya media 

yang mampu menyalurkan hasrat, gagasan dan kepentingan masing-

masing agar diketahui dan dipahami oleh yang lain. Penyalur hasrat, 

gagasan, dan kepentingan tersebut dinamai ”pesan” (message). Cangara, 

(2003:134), menjelaskan, bahwa media massa memiliki karakteristik 

tersendiri, yaitu:  
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1. Bersifat melembaga; artinya pihak yang mengelola media terdiri dari 

banyak orang yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai 

pada penyajian informasi. 

2. Bersifat satu arah; artinya komunikasi yang dilakukan kurang 

memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. 

3. Meluas dan serempak; artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan 

jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara simultan, 

dimana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang 

pada saat yang sama. 

4. Memakai peralatan teknis atau mekanis; media yang digunakan 

untuk menyampaikan informasi seperti radio, televisi, surat kabar 

dan semacamnya. 

5. Bersifat terbuka; artinya pesan dapat diterima oleh siapa saja dan di 

mana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin dan suku bangsa  

Berbicara konsep kekuasaan media, ada dua konsep pokok yang 

harus diperhatikan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Denis McQuail 

(1989;277), yakni; Pertama, keefektifan media sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan kekuasaan tertentu. Kedua, kekuasaan “siapa” yang 

digunakan media –kekuasaan masyarakat secara keseluruhan, kelas 

kekuasaan atau kelompok kepentingan tertentu, atau kekuasaan 

komunikator secara individu. Karena berbagai alasan, tampaknya media 

cenderung lebih berfungsi untuk melindungi atau menonjolkan 

kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi atau politik yang 

lebih besar dalam internal media itu sendiri. Tapi, bukan berarti, 
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kekuasaan media hanya berasal dari kelas dominan tersebut, melainkan 

bisa berasal dari kekuasaan sosial yang lebih luas lagi dalam masyarakat. 

Media memerlukan legitimasi, dan dukungan luas dari masyarakat yang 

tidak didapatkan dalam internal media itu sendiri. 

Sekalipun kebergantungan media dalam masyarakat maupun 

individu tertentu tinggi, namun tidak dapat diabaikan, bahwa media 

bersifat independen, dan dalam menjalankan fungsinya berlangsung dalam 

kompetensi profesional yang eksklusif. Ini berarti, bahwa media memiliki 

otoritas tersendiri dalam menetukan isi sebuah media (berita) tanpa 

keterlibatan pihak lain. Media memiliki kekuasaan penuh dalam 

mengkonstruksi sebuah berita. Meskipun hasil konstruksi pekerja media 

tersebut, bukan suatu realitas yang sesungguhnya, karena realitas yang 

disuguhkan oleh media tersebut sudah melewati proses interaksi dan 

dealektika pekerja media, yang bisa saja unsur subjektifitas (bahkan tidak 

ada wartawan yang terlepas dari hal ini) mempengaruhi sudut pandang 

pengambilan sebuah realitas yang akan disajikan dalam bentuk sebuah 

berita.  

Menurut Brian McNeir dalam Kriyantono (2006), isi media, 

misalnya dapat lebih ditentukan oleh:  

1. Kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik (the political-economy 

approach).  

2. Pengelola media sebagai pihak yang aktif dalam proses produksi 

berita (organizational approach). 
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3. Gabungan berbagai faktor, baik internal media atau pun eksternal 

media (cultural approach). 

 

E.5. Analisis Isi 

Sejarah menunjukkan bahwa metodologi analisis isi kali pertama 

dikenal pada akhir tahun 1600-an di sebuah gereja. Semenjak itu 

perkembangan historis metodologi analisis isi mulai nampak terungkap 

dalam studi-studi tentang pers, dalam skala besar, penelitian sosiologis dan 

lingustik, terutama pada media yang meyangkut simbolisasi dan 

propaganda atas mitos, cerita rakyat dan teka-teki (Krippendorff, 1991: 1). 

Perluasan rana aplikasi metodologi analisis isi mengarah pada 

penelitian kuantitatif pada media massa. Rana perluasan aplikasinya 

tersebut mencakup siaran radio, film dan televisi. Pada fase kedua itu 

perkembangan intelektual analisis isi dipengaruhi oleh media elektronik 

yang tidak dapat dianggap sebagai perluasan dari surat kabar dan arena 

masalah sosial politik yang timbul dan disebabkan oleh media massa 

elektronik, serta karena munculnya metode penelitian empiris dalam ilmu-

ilmu sosial (Krippendorff, 1991: 5). 

Tujuan Analisis telah banyak diutarakan oleh beberapa pakar di 

bidangnya, seperti yang dikemukakan oleh McQuail dalam bukunya teori 

komunikasi massa (1989) adalah; Pertama, analisis isi itu mendeskripsikan 

dan membuat perbandingan terhadap isi media. Kedua, membuat 

perbandingan antara isi media dengan realitas sosial. Ketiga, isi media 

merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial serta budaya serta sistem 
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kepercayaan masyarakat, dan yang terakhir adalah mengetahui fungsi dan 

efek media. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini lebih cenderung pada 

tujuan yang kedua yaitu membuat perbandingan antara isi media dengan 

realitas sosial. Artinya, peneliti mendeskripsikan realitas sosial tentang pro 

kontra LPI pada koran Jawa Pos edisi 1 s/d 10 Januari 2011 

Penggunaan analisis isi dirasakan lebih efektif daripada 

menggunakan analisis framing, wacana ataupun semiotika. Hal ini 

disebabkan karena tujuan dalam penelitian ini hanya mencari tahu 

seberapa besar kemunculan tentang kalimat pro kontra LPI pada koran 

Jawa Pos edisi 1 s/d 10 Januari 2011. Sehingga dengan menggunakan 

analisis isi ini sudah mewakili dari tujuan penelitian ini sendiri. Mengingat 

alasan diatas, pada dasarnya alasan penggunaan analisis isi dalam 

penelitian ini didasarkan pada keuntungan dan tujuan dari analisis isi 

tersebut. Berdasarkan keuntungan, analisis isi ini hanya ingin 

mendeskripsikan arah isu korupsi di Indonesia saat ini yang termuat pada 

berita pro kontra LPI pada koran Jawa Pos edisi 1 s/d 10 Januari 2011. 

Sehingga akan didapatkan pendeskripsian tentang arah korupsi yang ada di 

Indonesia sampai tahun 2010 ini dengan menggunakan analisis isi itu 

sendiri. Dan sesuai dengan tujuan dari analisis isi yang dikemukakan oleh 

Wimmer dan Dominick, pada butir pertama. Disini dapat kita lihat jika 

analisis isi bisa menggambarkan isi komunikasi. Peneliti menggunakan 

analisis isi, untuk menjabarkan atau menguraikan tentang pro kontra LPI 

pada koran Jawa Pos edisi 1 s/d 10 Januari 2011. 

Deskripsi tentang analisis isi yang lainnya juga telah dikemukakan 
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oleh Wimmer dan Dominick (2000: 136-138) adalah sebagai berikut: 

a. Menggambarkan isi komunikasi (describing communicatiuon 

content). 

b. Menguji hipotesis tentang karakteristik pesan (testis hypotheses of 

message characteristic). 

c. Membandingkan isi media dengan dunia nyata (comparing media 

content to the “real-world”). 

d. Memperkirakan gambaran media terhadap kelompok tertentu di 

masyarakat (assessing the image of particular gtroup in society). 

e. Mendukung studi efek media (estabhilising a starting point for 

studies of media effect). 

Metode analis isi yang paling awal dan paling sentral seringkali 

disebut sebagai analisis isi “tradisional”. Analisis isi diyakini sebagai 

metode analisis yang menguraikan objektivitas, sistematis, dan kuantitatif 

dari pengejahwantahan isi komunikasi itu sendiri. Pendekatan dasar dalam 

menerapkan analisis isi adalah (1) memilih contoh (sample) atau 

keseluruhan isi; (2) menetapkan kerangka kategori; (3) memilih satuan 

analisis; (4) menentukan satuan ukur (5) mengungkap hasil sebagai 

distribusi menyeluruh atau percontoh dalam hubungannya dengan 

frekuensi keterjadian (McQuail, 1989: 179). 

 
F. Definisi Konseptual 

1. Berita 

Definisi yang dikemukakan oleh Charrnely dalam Effendy (2003:131) 

berita adalah laporan tecepat mengenai fakta atau opini yang mengandung 
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hal yang menarik minat atau penting, atau kedua-duanya, bagi sejumlah 

besar penduduk. 

2. Koran (Surat Kabar) 

Surat kabar merupakan kata bahasa Indonesia untuk bahasa Inggris 

newspaper. Sebutan surat kabar karena pada awal keberadaanya hanya 

berisi kabar atau berita. Sedangkan sebutan koran berasal dari bahasa 

Belanda Krant, atau bahasa Perancis Courant.  Pada umumnya masyarakat 

telah mengetahui apa yang dimaksud dengan surat kabar yaitu lembaran-

lembaran yang berisi kabar, dicetak secara rutin/ periodik, serta sekurang-

kurangnya terbit seminggu sekali (Djuroto,2007: 18). 

3. Analisis Isi 

Menurut klaus krippendorf, (1991:15) analisis isi (Content Analysis) 

adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang 

dapat ditiru (replicable) dan sahih data dengan memperhatikan 

konteksnya. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah sebagai penuntun peneliti tentang bagaimana 

langkah-langkah penelitian dilakukan. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis isi. Menurut klaus krippendorf, (1991:15) 

analisis isi (Content Analysis) adalah suatu teknik penelitian untuk membuat 

inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data dengan 

memperhatikan konteksnya. 

Dilihat dari metode penelitiannya, Jenis penelitan ini digolongkan 
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kedalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan membuat 

deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-

sifat populasi atau objek tertentu penelitian ini untuk menggambarkan realitas 

yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antarvariabel (Bungin, 

2006:69). Sehingga dapat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

analisis isi. 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah berita yang membahas 

tentang pro kontra sebelum dan sesudah penyelenggaraan LPI yang ada 

pada koran Jawa Pos edisi 1 s/d 10 Januari 2011 

2. Sub Kategorisasi 

Jantung dari analisis isi adalah sistem kategorisasi yang digunakan 

untuk mengklasifikasikan isi media. Ketepatan dalam melaksanakan 

kategorisasi ini akan memperjelas tentang topik penelitian (Dominick, 

2003:149). 

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi, validitas serta 

hasil–hasilnya sangat bergantung pada ketegori–kategorinya. Mengingat 

fenomena pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan peneliti, 

maka kategorisasi dalam penelitian ini berpangkal dari adanya Pro Kontra 

pemberitaan LPI itu sendiri. Berikut kategorisasi dalam analisis isi ini: 

1. Memihak LPI 

Kategorisasi memihak LPI ini diartikan bahwa kalimat yang 

terdapat dalam berita yang cenderung mendukung atas 

penyelenggaraan LPI. 
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2. Netral 

Kategorisasi netral ini diartikan bahwa kalimat yang ada dalam 

berita pro kontra LPI ini cenderung tidak memiliki keberpihakan 

baik memihak LPI maupun menentang LPI 

3. Tidak Memihak LPI 

Kategorisasi tidak memihak LPI ini diartikan bahwa kalimat yang 

ada dalam berita pro kontra LPI ini mempunyai kecenderungan 

menolak penyelenggaraan LPI 

3. Unit Analisis 

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kalimat, 

yakni kalimat yang memberitakan  tentang pro kontra LPI pada koran 

Jawa Pos edisi 1 s/d 10 Januari 2011 

4. Satuan Ukur 

Satuan ukur dalam penelitian ini adalah penetapan frekuensi 

kemunculan jumlah kalimat setiap berita yang berkaitan tentang pro 

kontra LPI pada koran Jawa Pos edisi 1 s/d 10 Januari 2011. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah 

catatan- catatan, dokumen sebagai sumber data. Kemudian pada 

praktiknya, untuk penelitian ini dilakukan membaca, memahami dan 

mengoreksi berita-berita tentang tentang pro kontra LPI pada koran Jawa 

Pos edisi 1 s/d 10 Januari 2011.  

Setelah itu, data di pilah-pilah dan dimasukkan kedalam 
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kategorisasi yang telah di tetapkan dengan melakukan pengamatan 

dengan cara menggunakan lembar koding yang dibuat berdasarkan 

kategori yang ada dalam berita tentang pro kontra LPI pada koran Jawa 

Pos edisi 1 s/d 10 Januari 2011. Untuk mengetahui pengkategorisasian, 

nantinya akan dibuat lembar coding seperti contoh berikut : 

Tabel 1 

Lembar Coding 

KALIMAT 
KATEGORISASI 

Memihak Netral  Tidak Memihak 
    

    

JUMLAH    

Data Diolah Oleh Peneliti 

6. Teknik Analisa Data 

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu melakukan analisis terhadap 

isi berita maka dalam penelitian ini digunakan analisa isi. Data yang 

terkumpul dalam penelitian, tentunya perlu disusun dan disajikan. 

Penyajian data dilakukan dengan menyusun secara berurutan dan 

disebutkan frekuensi masing-masing. Menurut Bungin (2006: 166) 

Distribusi Frekuensi dapat digunakan untuk membantu peneliti untuk 

mengetahui bagaimana distribusi frekuensi dari data penelitian.  

Dalam teknis analisis data ini juga akan melalui proses pengolahan 

data sebelum dimasukkan ke dalam tabel frekuensi. Adapun proses 

pengolahan data sebagai berikut: 
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1. Data dikumpulkan terlebih dahulu, diklasifikasikan berdasarkan  berita 

politik pro dan kontra. 

2. Data yang diklasifikasikan, dicetak dan diberikan kepada dua orang 

koder untuk melakukan penilaian. Kemudian dimasukkan pada lembar 

koding yang dimiliki koder sesuai dengan kategori-kategorinya. 

Setelah dimasukkan ke dalam lembar koding, data dihitung 

berdasarkan frekuensi kemunculan berita berdasarkan banyaknya kalimat 

dan besarnya kolom berita. Dengan demikian dapat diketahui 

kecenderungan berita tentang pro kontra LPI pada koran Jawa Pos edisi 1 

s/d 10 Januari 2011. 

7. Uji Reliabilitas 

Dalam penelitian untuk keakuratan data yang dihasilkan penelti 

menggunakan tehnik reliabilitas observasi (pengamatan) yang dibantu 

oleh dua orang pengamat untuk mencari tingkat persetujuannya. Adapun 

langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Mula-mula koder I dan koder II bersama-sama melakukan koder 

dengan menggunakan sebuah format pengamatan dan diisi bersama-sama. 

Format isian yang dimaksud hanya terdiri dari dua kolom yang memuat 

alternative jawaban “√“. Untuk mencapai tingkat reabilitas yang 

diisyaratkan, maka perlu dilakukan pendefisian batasan kategori sedetail 

mungkin, memberiakn pengertian dan pelatihan terhadap koder. 

Reliabilitas antar koder dapat dihitung dengan formula yang dibuat 

Holsty, yang digunakan untuk menentukan reabilitas data nominal.  
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Menurut Dominick (2000,155-152) untuk menghitung kesepakatan 

dari hasil penilaian para koder peneliti menggunakan rumus Holsty 

sebagai berikut:                

C.R =  

Keterangan : 

C.R    =  coofisien reliability 

M    =  jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkode 

N1, N2   =  jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkode dan 

peneliti dari hasil yang diperoleh, akan ditemukan 

observed agreement yang diperoleh dari penelitian. 


