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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Selain menyebarkan  informasi media massa  juga  dapat  berperan  seabgai 

tempat  menyampaikan  aspirasi  masyarakat.    Hal  ini  juga  dilakukan  oleh  salah 

satu media massa yang ada di kota Malang yaitu Malang Pos. Sebagai koran yang 

terbit  di  kota  Malang  maka  sudah  sewajarnya  kalau  Malang  Pos  selain 

memberikan berita seputar Malang raya wajar jika Malang Pos juga menyediakan 

ruang publik bagi kepentingan masyarakat Malang raya. 

Ruang publik dalam media massa memang merupakan wadah atau tempat 

yang  disediakan  oleh  media  sebagai  tempat  wacana  masyarakat  tentang  isuisu 

atau  berita  tertentu.  Sehingga  Malang  Pos  bertindak  menjadi  media  bagi 

masyarakat  untuk  dapat  menyampaikan  berbagai  aspirasinya  tentang  segala 

sesuatu atau isu yang sedang terjadi dan menuangkannya dalam ruang publik  di 

koran Malang Pos. 

Malang  Pos  adalah  salah  satu  koran  harian  yang  ada  di  Malang  Raya, 

sesuai dengan namanya Malang Pos memuat berita seputar Malang Raya baik itu 

politik, ekonomi, kriminal, dan yang tak kalah penting adalah olah raga, bahkan 

jika dilihat Malang Pos Nampak sekali memberikan porsi besar pada berita olah 

raga khususnya sepak bola. Hal ini bisa dilihat dari 20 halaman yang terbit setip 

harinya  empat  halaman  khusus  untuk  olah  raga.  Baik  itu  Persekam(  Persatuan 

Sepak  Bola  Kabupaten  Malang)  Persema  (Persatuan  Sepak  Bola  Malang)  dan
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yang  tak kalah  penting Arema. Arema  sendiri  sebagai  ikon  sepak  bola Malang 

raya,  memiliki  halaman  paling  banyak  di  banding  lainya. Dari  empat  halaman 

olah  raga, Arema meliliki  dua  halaman penuh dan  ditambah  berita  headline  di 

halaman  utama.  Apalagi  kalau  arema  berlaga,  arema  memliki  lebih  banyak 

halaman  di  tambah  headline.  Hal  tersebut  karena  Malang  Pos  berusaha 

memberikan  apa  yang  dibutuhkan  oleh  warga  Malang  yang  sebagian  besar 

adalah penggila bola. 

Kondisi  ini di  respon oleh Malang Pos dengan  ruang publik  yang ada  di 

Malang  Pos  dimana  salah  satunya  adalah  SMS  Aremania.  Pemilihan  Arema 

sebagai  topik  utama  tidak  terlepas  dari  kesebelsan  yang  paling  disukai  dan 

dibanggakan oleh warga Malang. 

Di Malang  sebenarnya  ada  dua  kesebelasan  yang  namanya  cukup  besar 

dan  berkiprah  di  tingkat  nasional,  yang  juga  samasama  ikut  dalam  kompetisi 

bergengsi  Indonesia  super  leugea  (ISL)  walaupun  akhirnya  Persema  memilih 

bergabung dengan Liga Primer Indonesia. (LPI) 

Persema  dan  Arema  adalah  dua  nama  yang  membawa  jati  diri  warga 

Malang dalam dunia olah raga. Malang Pos sebagai media massa yang berusaha 

menyuguhkan  informasi  yang dibutuhkan oleh dua penggemar klub kesebelasan 

Malang hal itu diwujudkan dengan adanya khusus  halaman persema dan halaman 

khusus  arema.  Dalam  halaman  arema  di  sana  bahkan  ada  kolom  yang 

diperuntukkan untuk Aremania memberikan dukungan komentar opini aremania. 

Malang  Post  merupakan  media  massa  yang  cukup  kuat  dalam  dalam 

memberitakan Arema di Kota Malang. Malang Post sendiri memiliki kepentingan
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market  yang  tinggi  atas  pemberitaan  Arema,  dimana  ia  menasbihkan  sebagai 

media yang meyajikan informasi tentang Arema terlengkap. Bertitle korane arek 

Malang  Malang Post mampu memunculkan ikon Arema lewat pemberitaanya di 

kota Malang.  Apalagi,  tim  Arema  yang  berjuluk  Singo  Edan  ini  juga memiliki 

supporter militan yang tidak kalah kuat ikatan emosionalnya. 

Kesempatan  lewat  ruang  public  dalam  bentuk  sms  komentar  aremania 

inilah  yang dimanfaatkan oleh supporter  fanatic arema, dimana sebagai  suporter 

yang  fanatik  tentu  saja  tidak  akan  berdiam  diri  melihat  kejadian  atau  peristiwa 

yang  dialami  oleh  tim  kesayangannya.  Mereka  akan  selalu  hadir  tak  hanya 

memberikan  pujian  kepada  tim  arema,  tetapi  berisi  tentang  hasil  pertandingan 

bahkan  kritik  tajam  yang  cenderung  mencela.  Komentar  maupun  kritik  berisi 

tentang hasil pertandingan, kinerja pemain bahkan kepemimpinan seorang pelatih 

juga sering menjadi bahkan komentar dalam kolom komentar Aremania. 

Hal  ini dikarenakan pelatih dianggap yang paling bertanggung jawab atas 

keberhasilan  sebauah  tim sepak bola. Tidak hanya di  Indonesia pada sepak bola 

dunia  seorang  pelatih  menjadi  sasaran  empuk  baik  bagi  pemilik  klub  maupun 

masyarakat  sebagai  biang  kekalahan.  Tak  jarang  pelatih  yang  dianggap  gagal 

karena tidak mampu mengangkat prestasi klubnya langsung dipecat begitu terjadi 

kekalahan atau kegagalan. 

Kondisi  ini  menimbulkan  kesan  dari  pecinta  arema  untuk  memberikan 

perhatian yang lebih terhadap pelatih, karena itu wajar kalau kritik, saran maupun 

pujian  seringn  dan  lebih  cenderung  kometar  muncul  yang  ditujukan  kepada 

pelatih.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  penelitian  ini  sengaja  mengambil  fokus



4 

pada analisis  isi  tentang pelatih Arema yang di muat  di koran Malang Pos edisi 

yang diambil dalam penelitian ini adalah pada awal kepelatihan Robert dan awal 

kepelatihan Janu musim ini. 

Robet  rine  albert  adalah  pelatih  berkebangsaan  belanda  yang  pernah 

merumput  di  malasya.  Sebagai  mantan  pemaian  dan  pernah  dipercayai  untuk 

mengarciteki  Sarawak  FC,  Seorang Robert  bukanlah  siapasiapa  di  mata warga 

indonesia  khususnya  Malang  raya.  Pelatih  baru  ini  memang  belum  pernah  di 

kenal atau menjajakan diri kancah persepakbolaan indonesia, hal tersebut bisa jadi 

menuai pro kontra di kalangan aremania selaku suporter fanatik arema indonesia. 

Apalagi melihat track racord seorang robet yang di nilai belum pernah merasakan 

kerasnya sepak bola di indonesia. pro kontra tersebut juga di sampaikan aremania 

melalui  ruang  publik  yang  di  sediakan  oleh  malang  post  dalam  bentuk  sms 

komentar aremania di halaman olah raga kusunya halaman Arema. 

Sosok Janu Sendiri memang  sudah  tidak asing  lagi  bagi Aremania.  Janu 

pelatih asal cekoslovakia  ini,  sudah pernah menjajakan diri di  bumi  arema pada 

2007 silam. Akan tetapi  janu belum bisa memberikan prestasi yang siknifikan di 

ajang  liga atau copa  indonesia,  bahkan Arema  tidak mampu untuk  lolos putaran 

16  besar.  Hal  ini  cukup  membuat  kecewa  Aremania  di  era  tersebut.  sebagai 

pelatih yang baru Arema menggantikan Roberts yang notabene sudah membawa 

arema  juara  di  gelaran  Indonesia  Super Leage  tentunya kehadirannya  Janu  juga 

akan menimbulkan  pro  kontra  bagi  kalangan  pecinta Arema,  dan  tentunya  akan 

menarik  perhatian  yang  besar  bagi  Aremania.    Hal  ini  karena  prestasi  Janu
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sekalipun  baik  tetapi  masih  belum  menunjukkan  bukti  yang  baik  sebagaimana 

ditunjukkan oleh prestasi Robert Albert. 

Kondisi  ini  menarik  untuk  ditelti  bagaimana  isi  “SMS  AREMANIA” 

pada harian Malang Pos periodea awal kepelatihan Robert dan Janu serta apakah 

ada  perbedaan  yang  signifikan  terhadap  “SMS  AREMANIA”    pada  harian 

Malang Pos periode awal kepelatihan Robert dan Janu 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  rumusan  masalah  dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Seberapa  besarkah  prosentasi  sikap  Aremania.  Dalam  bentuk  dukungan, 

netral atau menolak di rubrik “SMS AREMANIA”  pada harian Malang Pos 

periode kepelatihan Robert dan Janu 

2.  Bagaimana  perbedaan  isi  rubrik  “SMS  AREMANIA”    pada  harian Malang 

Pos periode kepelatihan Robert dan Janu? 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui Seberapa besarkah prosentasi  sikap dukungan,  netral atau 

menolak  di  rubrik  “SMS  AREMANIA”    pada  harian  Malang  Pos  periode 

kepelatihan Robert dan Janu 

2.  Untuk  mengetahui  perbedaan  isi  rubrik  “SMS  AREMANIA”    pada  harian 

Malang Pos periode kepelatihan Robert dan Janu
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D.  Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat akademis 

Secara  akademis  penelitian  ini  diharapkan  memberi  sumbangan 

pengetahuan  bagi  mahasiswa  komunikasi  tentang  jurnalistik.  Sebagai 

referensi  Ilmu  Pengetahuan,  dalam  pengembangan  analisis  isi  penelitian 

selanjutnya. Selain itu juga sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lain 

serta memotivasi peneliti lain dalam melakukan penelitian baru dalam lingkup 

komunikasi. 

2.  Manfaat Praktis 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai 

masukan  bagi  individu,  perusahaan,  maupun  lembaga  pemerintah  yang 

menjadi  sasaran  “SMS  AREMANIA”.  Karena  dalam  media  cetak  ini, 

kehadiran  rubrik  sms  aremania  ini  cukup  mampu  menjadi  media  aspirasi 

aremania untuk kemajuan Arema. 

E.  Tinjauan Pustaka 

E.1  Komunikasi Massa 

1.  Pengertian Komunikasi Massa 

Komunikasi  massa  seringkali  mencakup  kontak  secara  serentak  antara  satu 

pengirim  dengan  banyak  penerima,  menciptakan  pengaruh  luas  dalam  aktivitas 

singkat  dan  menimbulkan  respons  seketika  dari  banyak  oang  secara  serentak. 

Meskipun  cara  demikian  belum  menjamin  adanya    internitas  pengaruh,  namun 

terbukti respon yang lahir justru cenderung  karena beraneka ragam dibandingkan



7 

jika penyebaran  informasi dilakukan secara  lambat dan merambat dari  satu oang 

ke orang lain. (Mc.Quail, 1989:34). 

Menurut  Gamble    dalam  Nurudin,  (2007:8)  mengemukakan  bahwa  sesuatu 

bisa didefinisikan sebagai komunikasi massa jika mencakup halhal sebagai berikut: 

a.  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. 

b.  Komunikator  dalam  komunikasi  massa  dalam  menyebarkan  pesan 

pesannya bermaksud mencoba berbagi atau mengetahui atu sama lain. 

c.  Pesan  adalah milik  publik,  artinya  bahwa pesan  ini  bisa  didapatkan  dan 

diterima  oleh banyak orang. 

d.  Sebagai  sumber  komunikator  massa  biasanya  organisasi  formal  seperti 

jaringan,  ikatan  atau  perkumpulan,  dengan  kata  lain  komunikatornya 

tidak berasal dari seseorang tetapi dari lembaga. 

e.  Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penapis informasi), artinya 

pesanpesan  yang  disebarkan  atau  dipancarkan  dikontrol  oleh  sejumlah 

individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat media massa. 

f.  Umpan  balik  dalam  komunikasi  massa  sifatnya  tertunda,  kalau  dalam 

jenis  komunikasi  lain,  umpan  balik  bisa  bersifat  langsung.  Misalnya 

komunikasi  antar  pesona,  dalam  komunikasi  ini  umpan  balik  langsung
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dilakukan, tetapi komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar tidak bisa 

langsung dilakukan alias tertunda (delayed). 

Menurut Devito 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  pemancarpemancar  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 pesanpesan  yang 

diproduksi  secara  massal/tidak  sedikit  itu  disebarkan  kepada  massa  penerima 

pesan yang luas, anonim dan heterogen. 

Berdasarkan  beberapa  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa 

komunikasi massa adalah merupakan suatu proses dari suatu pesan yang ditujukan 

kepada  massa  yang  mampu  menimbulkan  suatu  respon  seketika  kepada 

penerimanya.
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2.  Ciriciri Komunikasi Massa 

Adapun  ciri  komunikasi  massa  ditentukan  oleh  sifat  unsurunsur  yang 

dicakupnya. Beberapa ciri komunikasi massa dalam Nurudin (2007:1931) : 

a.  Komunikator dalam komunikasi massa melembaga. 

Artinya komunikator dalam komunikasi massa itu bukan satu orang, tetapi 

kumpulan orangorang yang tergabung dalam berbagai macam unsur dan 

bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga 

b.  Komunikan dalam Komunikasi Massa Bersifat Heterogen. 

Dimana keberadaan komunikan terpencarpencar, antara yang satu dengan 

yang  lain  tidak  saling  kenal  dan  masingmasing  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 

Pesanpesan  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 

yang 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.
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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 

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  bahanbahan  yang  akan 

dikemas  dalam  sebuah  pesan  dari  masingmasing  media  massa.  Bisa 

dikatakan,  gatekeeper  sangat  menentukanberkualita  tidaknya  informasi 

yang akan disebarkan. 

3.  Fungsi Komunikasi Massa 

Fungsi  komunikasi  massa  sama  halnya  dnegan  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).
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Sedangkan menurut Tan dalam Nurudin  (2007:65)  fungsifungsi komunikasi 

massa adalah: 

a.  Memberi informasi, yaitu mempelajari ancaman dan peluang, memahami 

lingkungan, menguji kenyataan, meraih keputusan 

b.  Mendidik, yaitu memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang berguna 

memfungsikan dirinya secara efektif dalam masyarakatnya, mempelajari 

nilai tingkah laku yang cocok agar diterima dalam masyarakatnya. 

c.  Mempersuasi,  yaitu memberi  keputusan, mengadopsi  nilai  tingkah  laku, 

dan aturan yang cocok agar diterima dalam masyarakatnya 

d.  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: 

a.  Penjajagan/pengawasan lingkungan (surveilance of the environment) 

b.  Menghubungkan  bagianbagian  yang  terpisah  dari  masyarakat  untuk 

menanggapi  lingkungannya  (correlation  of  the  part  of  society  in 

responding to the environment) dan 

c.  Menurunkan  warisan  sosial  dari  generasi  ke  generasi  berikutnya 

(transmission of the social heritonge) 

Dengan  demikian  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa  yang  dimaksud 

dengan  fungsi  komunikasi  massa  adalah  untuk mengkomunikasikan,  membujuk,
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menginformasikan  dan  sebagai  transmisi  budaya  yang  berlaku  dan  dapat  pula 

untuk memberikan suatu hiburan kepada masyarakat luas. 

E.2  Media Massa 

1.  Pengertian Media Massa 

Media  massa  yaitu  media  yang  memiliki  jumlah  audience  banyak  dan 

beragam dalam hal usia, jenis kelamin, pendidikan, ekonomi, dan geografis. Media 

massa  merupakan  alat  komunikasi  yang  sangat  penting  saat  ini.  Media  massa 

digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada khalayak dari berbagai 

jenis alatalat komunikasi yang digunakan. Media massa terdiri dari dua kelompok 

besar,  yaitu  media  cetak  dan  elektronik.  Media  cetak  diantaranya  surat  kabar, 

majalah,  bulletin,  pamflet  dan  brosur.  Sedangkan  media  elektronik  diantaranya 

radio, televisi dan film (Cangara, 2004: 25). 

Media  cetak maupun media  elektronik masingmasing memiliki  keunggulan 

dan  kelemahan  serta  efek  yang  ditimbulkan  ketika  pesan  disampaikan.  Melalui 

media  massa,  khalayak  dapat  menerima  pesan  meski  adanya  perbedaan  letak 

geografis. Indonesia sebagai Negara kepulauan, dimudahkan dengan media massa 

untuk menyebarkan satu informasi ke seluruh masyarakat. Efek yang ditimbulkan 

media massa dapat berpengaruh pada sikap dan perilaku khalayak, untuk itu setiap 

pesan  yang  disampaikan  hendaknya  harus  mudah  dimengerti  dan  diterima 

masyarakat.
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2.  Karakteristik/Ciri Media Massa 

Karakteristik media massa adalah : 

a.  Bersifat  melembaga,  artinya  pihak  yang  mengelola  media  terdiri  dari 

banyak  orang,  yakni  mulai  dari  pengumpulan,  pengelolaan  sampai  pada 

penyajian informasi. 

b.  Bersifat  satu  arah,  artinya  komunikasi  yang  dilakukan  kurang 

memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalaupun 

terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda. 

c.  Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, 

karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana 

informasi  yang  disampaikan  diterima  oleh  banyak  orang  pada  saat  yang 

sama. 

d. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar 

dan semacamnya. 

e.  Bersifat  terbuka,  artinya  pesannya  dapat  diterima  oleh  siapa  saja  dan 

dimana  saja  tanpa  mengenal  usia,  jenis  kelamin  dan  suku  bangsa 

(Cangara, 2004: 126). 

E.3  Pers 

1.  Pengertian Pers 

Pers merupakan  lembaga kemasyarakatan sebagai  lembaga masyarakat, pers 

tidak  hidup  sendiri  melainkan  mempengaruhi  dan  dipengaruhi  oleh  lembaga 

kemasyarakatan yang lain. Pers sebagai lembaga masyarakat, merupakan alat kontrol
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sosial dengan menyatakan  pendapatnya secara bebas, tentu pula dengan diikuti oleh 

rasa tanggung jawab. 

Menurut  Effendy  (2003:87)  pers  adalah  lembaga  sosial  (social  institusion) 

atau lembaga kemasyarakatan yang merupakan subsistem dari sistem pemerintahan di 

negara  di  mana  ia  beroperasi,  bersamasama  dengan  subsistem  lainnya.  Dengan 

demikian  maka  pers  tidak  hidup  secara  mandiri,  tetapi  mempengaruhi  dan 

dipengaruhi oleh lembagalembaga kemasyarakatan lainnya. 

Menurut  Effendy  (2003:90)  pers  mempunyai  dua  pengertian,  yakni  pers 

dalam arti sempit dan pers dalam arti luas. Pers dalam arti sempit adalah media massa 

cetak, seperti surat kabar, majalah, mingguan tabloid dan sebagainya. Sedangkan pers 

dalam  arti  luas  meliputi  media  massa  cetak  elektronik  antara  lain  radio  siaran  dan 

televisi  siaran,  sebagai  media  yang  menyiarkan  karya  jurnalistik.  Jadi  pers  adalah 

lembaga  atau  badan  atau  organisasi  yang  menyebarkan  berita  sebagai  karya 

jurnalistik kepada khalayak. 

Jadi pers adalah lembaga atau badan atau organisasi yang menyebarkan berita 

sebagai karya  jurnalistik kepada khalayak. Pers dan  jurnalis dapat diartikan  sebagai 

raga dan jiwa, pers adalah aspek raga karena ia berwujud, konkret, nyata, oleh karena 

itu  ia dapat diberi  nama  sedangkan  jurnalistik adalah  aspek  jiwa, karena  ia abstrak, 

merupakan kegiatan, daya hidup, menghidupi aspek pers.
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2.  Fungsi Pers 

Idealisme yang melekat pada pers dijabarkan dalam pelaksanaan fungsifungsi 

selain menyiarkan  informasi  juga mendidik, menghibur dan mempengaruhi. Fungsi 

fungsi  tersebut dapat dijelaskan oleh Effendi (2003:93) sebagai berikut: pada zaman 

modern sekarang ini, jurnalistik tidak hanya mengelola berita, tetapi juga aspekaspek 

lain  untuk  isi  surat  kabar. Karena  itu  fungsinya,  bukan  lagi  menyiarkan  informasi, 

tetapi  juga  mendidik,  menghibur  dan  mempengaruhi  agar  khalayak  melakukan 

kegiatan tertentu. 

Fungsifungsi tersebut dapat djelaskan sebagai berikut: 

a.  Fungsi menyiarkan informasi 

Menyiarkan informasi adalah fungsi surat kabar yang pertama dan utama. 

Khalayak pembaca berlangganan  atau membeli  surat kabar karena memerlukan 

informasi mengenai berbagai hal. 

b.  Fungsi mendidik 

Fungsi kedua dari surat kabar ialah mendidik. Sebagai sarana pendidikan 

massa  (mass  education),  surat  kabar  memuat  tulisantulisan  yang mengandung 

pengetahuan,  sehingga  khalayak  pembaca  bertambah  pengetahuannya.  Fungsi 

mendidik ini bisa secara implisit dalam bentuk berita, dapat juga secara eksplisit 

dalam bentuk artikel atau tajuk rencana. 

c.  Fungsi menghibur 

Halhal  yang  bersifat  hiburan  sering  dibuat  surat  kabar  untuk 

mengimbangi  beritaberita  berat  (hard  news)  dan  artikelartikel  yang  berbobot. 

Maksud pemuatan isi yang mengadung hiburan, sematamata untuk melemaskan
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ketegangan pikiran setelah para pembaca dihidangi berita atau artikel yang berat 

berat. 

f.  Fungsi mempengaruhi 

Adalah  fungsinya  yang  keempat  ini,  yakni  fungsi  mempengaruhi,  yang 

menyebabkan  surat  kabar  memegang  peranan  penting  dalam  kehidupan 

masyarakat. Fungsi mempengaruhi dari surat kabar secara implisit terdapat pada 

berita,  sedang  secara  eksplisit  terdapat  pada  tajuk  rencana  dan  artikel.  Fungsi 

mempengaruhi untuk bidang perniagaan  terdapat pada  iklaniklan  yang dipesan 

oleh perusahaanperusahaan. 

Dalam Undangundang Republik  Indonesia No.  40  tahun 1999  tentang Pers 

Pasal 1 yang dimaksud dengan: 

a.  Pers  adalah  lembaga  sosial  dan  wahana  komunikasi  massa  yang  melaksanakan 

kegiatan  jurnalistik  meliputi  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan, 

mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  baik  dalam  bentuk  tulisan,  suara, 

gambar,  suara dan gambar,  serta data dan grafik maupun dalam bentuk  lainnya 

dengan  menggunakan  media  cetak,  media  elektronik,  dan  segala  jenis  saluran 

yang tersedia. 

b.  Perusahaan  pers  adalah  badan  hukum  Indonesia  yang  menyelenggarakan  usaha 

pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta 

perusahaan media  lainnya  yang  secara  khusus  menyelenggarakan,  menyiarkan, 

atau menyalurkan informasi. 

Fungsi  pers  menurut  Iswara  (2005:713)  Pers  memainkan  berbagai  peranan 

dalam  masyarakat.  Bernard  C.  Chohen  dalam  Advanced  Newsghatring  karangan 

Bryce  T.  McIntyre  menyebutkan  beberapa  peran  yang  umum  di  jalankan  pers
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dintaranya:Pelapor(informer). Di sini pers bertindak sebagai mata dan telinga publik, 

melaporkan peristiwaperistiwa yang diluar pengetahuan msyarakat dengan netral dan 

tanpa prasangka.Selain sebagai pelapor, pers juga memiliki peran sebagai interpreter 

yang memberikan penafsiran atau arti pada suatu peristiwa, Cohen melaporkan  juga 

bahwa  ada  yang  melihat  pers  sebagai  wakil  dari  publik  (representetativ  of  the 

public).  Pers  juga  memiliki  peranan  sebgai  pengkritik  terhadap  pemerintah.  Peran 

yang satu ini lebih akarab dengan istilah peran jagawacthdog. Peran terahir, Cohen 

menyebutkan  bahwa  pers  sering  berperan  sebagai  pembuat  kebijaksanaan  dan 

advokasi.  Peran  ini  Nampak  pada  penulisan  editorial  dan  artikel,  selain  juga 

tercermin  dari  jenis  berita  yang  dipilih  oleh  wartawan  untuk  di  tulis  dan  cara 

menyajikannya. 

Tak hanya  itu Ishwara  juga mencatumkan Sembilan prinsip  jurnalsisme. Tujuan 

utama  dari  jurnalisme  adalah  menyediakan  informasi  yang  akurat  dan  terpercaya 

kepada  warga  agar  dengan  infromasi  tersebut  mereka  dapat  berperan  membangun 

sebuah masyarakat. Adapun sembian prinsip jurnalime tersebut adalah: 

1. kewajiban perama jurnalisme adalah pada kebenaran. 

Demokrasi  tergantung pada warga  yang mendapatkan  fakta  yang  akurat  dan 

terpercaya  yang  diletakan  dalam  sebuah  konteks  yang  tepat  dan  memiliki 

makna. 

2.  loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga masyarakat
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bila  wartawan  harus  menyediakan  berita  tanpa  rasa  takut  atau  memihak 

whitout  fear or  favor, maka mereka harus memelihara kesetiaan pada warga 

masyarakat dan kepentingan public yang lebih luas di atas yang lainya. 

3.  inti jurnalisme adalah disiplin untuk melakukan erifikasi 

wartawan  mengandalkan  diri  pada  disiplin  professional  untuk 

memveriikaiskan informasi. Ketika konsep objektivitas semula disusun, tidak 

berate bahwa wartwan itu terbebas dari prasangka bias. 

4.  para wartwan harus memiliki kebebasan dari sumber yang mereka liput 

kebebasan  adalah  syarat  dasar  dari  jurnalisme.  Ia  menjadi  sebuah  landasan 

dari  kepercayaan.  Kebebasan  jiwa  dan  pemikiran  bukan  hanya  netralitas 

adalah prinsip yang harus dijaga oleh wartawan. 

5.  wartawan  harus  mengemban  tugas  sebagai  pemantau  yang  bebas  terhadap 

kekuasaan.Prinsip ini menekankan pentingnya peran penjaga watchdog. 

6.  jurnalisme harus menyediakanforum untuk kritik dan komentar public 

Diskusi  publik  ini  bisa  melayani  msyarakat  dengan  baik  jika  mereka 

mendapatkan  informasi  berdasarkan  fakta,  dan  bukan  atas  prasangka  dan 

dugadugaan. 

7.  jurnalisme harus bisa membuat yang penting menjadi menarik dan relevan. 

Jurnalisme adalah sesuatu tujuan story telling with a purpose. 

8.  wartwan harus  menjaga agar berita itu proposional dan komperhensif
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prinsip  disini  adalah  “  jurnalisme  adalah  suatu  bentuk  dari  kartografi”.  Ia 

menciptakan peta bagi masyarakat untuk menentukan ara. 

9.  wartawan itu memliliki kewajiban utama terhadap suara hatinya 

setiap wartawan harus memiliki rasa etik dan tanggung jawab sebuah kompas 

moral (moral compass). 

E.4  Surat Kabar 

Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada media  massa cetak pada 

umumnya  sebagai  media  cetak  koran/surat  kabar  mempunyai  kelebihan  dan 

kekurangan    dibandingkan   media   massa   lainnya.  Kelebihan  karena bentuknya 

media  cetak  maka surat  kabar dapat  dibaca berulangkali, tidak dibatasi atau terikat 

waktu  kalau  membaca,  dapat  disimpan  sebagai  dokumentasi  yang  sewaktuwaktu 

dapat  dibaca  kembali,  kekurangannya  hanya  dapat  dikonsumsi  atau  dibaca  orang 

orang tertentu (yang tidak buta huruf) dan tidak dapat dinikmati bersamaan oleh lebih 

dari satu orang. 

Seperti  telah  diutarakan,  ciriciri  komunikasi  massa  yakni  komunikasi 

dengan  menggunakan  media  massa,  adalah  prosesnya  berlangsung  satu  arah, 

komunikatornya  melembaga,  pesannya  bersifat  umum,  medianya  menimbulkan 

keserempakan dan komunikannya heterogen. 

Ciriciri  tersebut  dipenuhi,  baik  oleh  media massa  cetak  surat  kabar  dan 

majalah  maupun  oleh  media  massa  elektronik  radio  dan  televisi.  Kendatipun 

demikian, antara media massa cetak dan media massa eletronik itu terdapat perbedaan 

yang khas,  yakni  pesanpesan  yang disiarkan  oleh media massa  elektronik  diterima
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oleh  khalayak  hanya  sekilas  dan  khalayak  harus  selalu  berada  di  depan  pesawat, 

sedangkan pesanpesan  yang disiarkan media cetak dapat diulangkaji  dan dipelajari 

serta disimpan untuk dibaca pada tiap kesempatan. 

Ciriciri khas itulah yang menyebabkan pesanpesan yang disiarkan oleh media 

massa elektronik harus mudah dicerna oleh pendengar dan pemirsa, sedangkan pesan 

pesan  yang  disiarkan  oleh  media  massa  cetak  dapat  canggih  (sophisticated)  dan 

ilmiah. Ciriciri khas  itu pulah yang sering kali menimbulkan polemik diantara para 

cendekiawan  yang  mnyajikan  pemikirannya  melalui  surat  kabar  atau  majalah,  dan 

tidak pernah terdapat pada uraian melalui raadio dan televisi. Ciriciri khas itu pulalah 

yang menyebabkan media massa cetak lebih tinggi daya persuasinya daripada media 

massa  eletronik  karena  pesanpesan  persuasif  melalui  media  cetak  lebih  banyak 

ditujuan  kepada  rasio  atau  pikiran,  sedangkan  pesanpesan  persuasif  melalui 

elektronik  lebih  banyak  ditujukan  kepada  perasaan.  Yang  akan  dijadikan  pokok 

pembahasan dalam kajian ini adalah pers dalam arti sempit, yakni surat kabar. 

F.  Isi Pesan atau Message 

Pesan merupakan keseluruhan dari apa yang disampaikan komunikator. Pesan 

harus mempunyai inti pesan sebagai arah dalam usaha mencoba mengubah sikap dan 

tingkah laku komunikan. 

Adapun bentukbentuk pesan menurut Effendy, (1994: 42) dapat berupa: 

1.  Informatif 

Pesan  yang  informative  lebih  banyak  ditujukan  pada  perluasan  wawasan  dan 

kesadaran  khalayak  dengan  memberikan  keteranganketerangan  dan  kemudian
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komunikan  dapat  mengambil  kesimpulan  sendiri  dalam  kondisi  tertentu  pesan 

informative lebih berhasil dari pesan persuasive. 

2.  Persuasive 

Pesan  yang  bersifat  persuasive memiliki  tujuan  untuk mengubah persepsi,  sikap, 

dan pendapat khalayak oleh sebab  itu memiliki  sebuah proposisi,  yaitu apa  yang 

dikehendaki  sumber  terhadap  penerima  sebagai  hasil  pesan  disampaikannya 

artinya pesan yang dibuat diinginkan adanya perubahan. 

3.  Koersive 

Pesan  yang  bersifat  koersif  memiliki  tujuan  memaksa  dengan  sanksisanksi, 

misalnya perintah atau sebuah instruksi. Pesan ini disampaikan dengan penekanan 

penekanan yang menimbulkan penekanan batin dan ketakutan diantara sesama dan 

pada kalangan publik. 

KomponenKomponen Komunikasi 

a.  Komunikator 

Komunikator  dapat  berupa  individu,  kelompok  orang  dan  organisasi 

komunikasi  seorang  komunikator  harus  mempunyai  kredibilitas  yang  tinggi 

bagi komunikasinya. 

b.  Pesan 

Pesan adalah keseluruhan daripada apa  yang disampaikan oleh komunikator. 

Pesan  harus  mempunyai  inti  pesan  (tema)  sebagai  pengarah  di  dalam  usaha 

mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan 

c.  Saluran atau channel
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Saluran komunikasi merupakan alat komunikator untuk menyampaikan pesan 

pada penerima. Saluran ini dapat dikatakan sebagai penerus atau penyampaian 

pesan yang bermula dari komunikator kepada tujuan informasi. 

d.  Komunikan 

Komunikan  dapat  berupa  personal,  kelompok,  dan massa.  Sedangkan  syarat 

yang  harus  dimiliki  oleh  komunikan  adalah  harus  mempunyai  kemampuan 

dan meneruskan pesan. 

e.  Tujuan Efek yang diharapkan 

Tujuan merupakan sesuatu yang diharapkan dari pesan yang disebarkan oleh 

komunikator  agar  terjadi  kondisi  pemahaman  pesan  dari  komunikator 

terhadap  komunikan.  Komunikasi  langsung  digunakan  bila  mengharapkan 

efek  perubahan  tingkah  laku  komunikan  dengan  saling  bertatap  muka. 

Komunikasi  tidak  langsung  ini  banyak  digunakan  untuk  komunikasi 

informative,  karena  tidak begitu  ampuh untuk mengubah  tingkah  laku  tetapi 

dapat menjangkau komunikan dalam jumlah besar 

G. Teori ekonomi politik Media Massa 

Vincent Mosco memadanng ekonomi politik sebagai studi tentang hubungan – 

hubungan social, khususnya hubungan kekuasaan yang saling menguntungkan antara 

sumbersumber  produksi,  distribusi  dan  konsumsi,  termasuk  didalamnya  sumber 

sumber  yang  terkait  dengan  komunikasi.(Boyd  barrect,  1999:186  dalam  jurnal Lisa 

Dwui  Ratnadewi)  untuk  memahami  bagaimanan  penerapan  pendekatan  ekonomi 

politik  digunakan  dalam  study media massa  ada  konsep  awal  yang  harus  dipahami
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yakni  komodivikasi  menganggap  segala  sesuatu  di  komoditaskan.(dianggap  barang 

dagangan). 

Komodivikasi dianggap berkaitan dengan proses tranformasi barang dan  jasa 

dari nilai gunanya menjadi komoditas yang berorientasi pada nilai tukarnya di pasar. 

Proses transfotrmafi dari   nilai guna menjadi nilai  tukar, dalam media massa, selalu 

melibatkan para awak media, khalayak pembaca, pasar   dan negara apabila masing 

masing diantrannya mempunyai kepentingan (Moscow, 1996). Nilai tambah produksi 

akan  sangat di  tentukan oleh kemamampuan briita  tersebut   mememnuhi kebutuhan 

social dan individual 

H.  Analisis Isi 

Menurut  Berelson  &  Kerlinger  dalam  Wimmer  &  Dominic,  analisis  isi 

merupakan  suatu  metode  untuk  mempelajari  dan  menganalisis  komunikasi  secara 

sistematik,  objektif,  dan  kuantitaif  terhadap pesan  yang  akan  disampaikan. Analisis 

isi kuantitatif memfokuskan risetnya pada isi komunikasi yang tersurat (tampak atau 

manifest) (Kriyantono, 2006:228). 

Metode  analisis  isi  pada  dasarnya merupakan  suatu  teknik  sistematik  untuk 

menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan 

menganalisis  isi  perilaku  komunikasi  yang  terbuka  dari  komunikator  yang  dipilih 

(Budd, 1967:2 dalam Bungin Burhan, hal 134)
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Analisis  isi  (content  analysis)  adalah  teknik  penelitian  untuk  membuat 

inferensiinferensi  yang  dapat  ditiru  (replicable),  dan  sahih  data  dengan 

memperhatikan  konteksnya.  (Klaus  Krippendorff:1993).  Analisis  isi  berhubungan 

dengan komunikasi atau isi komunikasi (Bungin Burhan, hal 172) 

Prinsip analisis isi menurut Kriyantono, (2007:228) adalah sebagai berikut: 

a.  Prinsip sistematik 

Ada  perlakuan  prosedur  yang  sama  pada  semua  isi  yang  dianalisis.  Periset 

tidak dibenarkan menganalisis  hanya pada  isi  yang  sesuai  dengan  penelitian 

dan  minatnya,  tetapi  harus  pada  kseluruhan  isi  yang  telah  ditetapkan  untuk 

diriset 

b.  Prinsip objektif 

Hasil  analisis  tergantung prosedur  riset  bukan  pada orangnya. Kaegori  yang 

sama bila digunakan untuk isi yang sama dengan prosedur yang sama, maka 

hasilnya harus sama, walaupun risetnya berbeda. 

c.  Prinsip kuantitatif 

Mencatat nilainilai  bilangan atau  frekuensi untuk melukiskan  berbagai  jenis 

isi didefinisikan. Diaetikan juga sebagai prinsip digunakan metode deduktif 

d.  Prinsip isi yang nyata 

Yang  diriset  dan  dianalisis  adalah  isi  yang  tersurat  (tampak)  bukan  makna 

yang dirasakan periset. Perkara hasil akhir dari analisis nantinya menunjukkan 

adanya  sesuatu  yang  tersembunyi,  hal  itu  sahsah  saja.  Namun  semuanya 

bermula dari analisis terhadap isi yang tampak. 

Adapun Tahaptahap dalam analisis isi  menurut Kriyantono (2007: 232) adalah :
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a.  Merumuskan masalah. 

b.  Menyusun kerangka konseptual untuk riset deskriptif. 

c.  Menyusun perangkat metodologi. 

d.  Menentukan  metode  pengukuran  atau  prosedur  operasionalisasi  konsep, 

dalam  hal  ini  konsep  dijabarkan  dalam  ukuranukuran  tertentu  dalam 

bentuk kategorikategori beserta indikatornya. 

e.  Menentukan unit analisis, kategorisasi dan uji reliabilitas. 

f.  Menentukan universe atau populasi dan sampel. 

g.  Menentukan metode pengumpulan data. 

h.  Menentukan unit analisis. 

i.  Analisis dan interpretasi data. 

I.  Metode Penelitian 

I.1  Jenis Penelitian 

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  desriptif,  dengan  menggunakan  metode 

analisis isi (content analysis) kuantitatif. Menurut Berelson dan Kerlinger analisis isi 

adalah  suatu  metode  untuk  mempelajari  dan  menganalisis  komunikasi  secara 

sistematik,  objektif,  dan  kuantitatif  (Wimmer&  Dominick,  2000:135).  Sedang 

menurut Budd (1967), analisis  isi adalah suatu teknik  sistematis untuk menganalisis 

isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis 

perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.
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I.2  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah  rubrik  ”SMS  AREMANIA”  yang  ada 

pada  harian  Malang  Pos.  Rubrik  sms  aremania  adalah  rubrik  yang  terdapat  pada 

halaman olah raga AREMA. Rubrik ini memuat semua asprirasi aremania dan unek 

nukenya seputaran perkembangan arema. Baik dari pelatih, menegement progres dari 

arema  sendiri  bahkan  tentang aremania  itu  sendiri  yang di kirim ke  redaksi melalui 

nomor  redaksi  3910.  Proses  pengambilan  data,  yang  peneliti  lalkukan  dengan  cara 

pendokumentasian  dan  pengarsipan  data  hard  copy  yang  kemudian  di  kliping, 

kemudian dijadikan bahan analisa. 

I.3  Unit Analisis dan Satuan Ukur 

Unit  analisis  adalah  sesuatu  yang  akan  dianalisis,  yang  merupakan  elemen 

terkecil  dan  yang  terpenting  dari  analisis  isi.  Unit  analisis  isi  dapat  berupa  simbol 

tunggal, pernyataan atau artikel lengkap dalam sebuah cerita (Wimmer & Domminic, 

1983:146). Dalam penelitian  ini menggunakan unit  tematik, yaitu unit satuan berita, 

perhitungannya berdasarkan tema peristiwa yang diberitakan (Kriyantono, 2006:233). 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah per – naskah lengkap dari setiap sms yang di 

muat dalam rubrik ”SMS AREMANIA” 

Pengamatan  dilakukan  dengan  membaca  isi  naskah  sms,  setelah  itu 

dimasukkan ke dalam  salah satu kategori  tersebut. Satuan ukur dalam penelitian  ini 

adalah  frekuensi  kemunculan  struktur  kategori  yang  dihitung  berdasarkan  jumlah 

naskah sms yang dimuat dalam rubrik ”SMS AREMANIA” yang di ukur dari kata 

kata dari  isi  sms  yang menunjukkan dukungan atau sebaliknya kepada kedua orang 

pelatih Arema.
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I.4  Struktur Kategori 

Penelitian  yang  menggunakan  analisis  isi  maka  validitas  metode  dan  hasil 

hasilnya sangat bergantung pada kategorinya. Struktur kategori berdasarkan rumusan 

masalah diatas yaitu masalah kepelatihan isi rubrik “SMS AREMANIA”  pada harian 

Harian  Malang  Pos  ditinjau  dari  topik  atau  tema  permasalahan  yang  menjadi 

perhatian dari isi rubrik “SMS AREMANIA” 

Adapun kategorisasi dalam penelitian ini yang digunakan adalah kategorisasi 

opini dimana menurut Kriyantono, (2006:242249) adalah menyangkut tema: 

a.  Favourable 

Sikap  favourable  atau  positif  yang  dimaksud  dalam  kategorisasi  ini  adalah 

bila  pernyataan  pendapat  atau  opini  yang  ditampilkan  dalam  rubrik  sms 

aremania secara eksplisit dan implicit mendukung, yaitu: 

1)  memuji 

2)  menyanjung 

Contoh sms 

Untuk pelatih sebaiknya tetap g. yakin aja karena menjelang kompetisi musil 

lalu berakhir komposisi pemain sudah terbentuk walau saat ini banyak pemain 

pindah gak masalah. Ayo segera tentukan siapa pelatih arema!! Swjj 

081937760299 

b.  Netral 

Sikap  netral  yang  dimaksud  adalah  apabila  pernyataan  pendapat  atau  opini 

dalam  tajuk  rencana  yang  dilontarkan  baik  secara  eksplisit  maupun  implicit 

tidak bersikap memihak atau netral tentang kepelatihan Robert atau Janu
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Contoh sms 

Salam  utas  awij  arema.  Ayow  menejemd  cepat  ambil  pelatih  yang  berjiwa 

arema. ISL sudah didepan mata Frim they nam the sun community 

08990490859 

c.  Unfavourable 

Sikap unfavourable  atau negatif dimaksudkan bila  pernyataan pendapat  atau 

opini  yang  ditampilkan  tajuk  rencana  dalam  surat  kabar  secara  eksplisit 

maupun implicit tidak mendukung, yaitu: 

1)  Mencela 

2)  meremehkan 

3)  menolak kepelatihan Robert atau Janu. 

I.5  Teknik Pengumpulan Data 

Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan 

dokumentasi  yaitu  kegiatan  dalam mencari  data  dengan mencatat  beberapa  hal 

yang dapat membantu dalam proses penulisan skripsi yang berkaitan dengan apa 

yang  menjadi  objek  dari  penelitian  yakni  berupa  dokumen  yang  berupa  surat 

kabar  harian  Malang  Pos.  Teknik  pengumpulan  data  pada  studi  ini  adalah 

dengan cara mendokumentasikan bahan yang akan dianalisa sebagai unit analisis 

yaitu tema pesan pada rubrik “SMS AREMANIA”
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I.6  Teknik Analisis Data 

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis  isi kuantitatif,  Penelitian 

ini  akan  menggunakan  metode  analisis  isi  kuantitatif.  Pendekatan  analsisis  isi 

kuaantitatif  ini mengggunakan uji realibilitas data. Untuk mengukur sejauh mana 

keteradalan  hasil  suatau  penelitian  deng  menggunakan  rumus  Holsy  dan  Skot. 

Dalam  hal  ini  Peneliti  menggunakan  Penelitian  yang  menggunakan  analisis  isi 

umumnya  melalui  Pembuatan  Alat  Ukur  (Koding)  yang  dibuat  berdasarkan 

kategorikategori  yang  telah  ditentukan.  Data  yang  terkumpul  dalam  penelitian, 

tentunya perlu disusun dan disajikan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun 

secara  berurutan  dan  disebutkan  frekuensinya masingmasing,  atau  lebih  dikenal 

dengan istilah distribusi frekuensi. Menurut Singarimbun dan Effendi (1991:213). 

Distribusi frekuensi tersebut disajikan dalam tabel frekuensi dan tabel prosentase. 

Tujuan  analisa  data  adalah  untuk  menyederhanakan  datadata  ke  dalam  bentuk 

yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Karena objek penelitianya ada dua yaitu 

Sikap dukungan kepada Robert Rine Albert dan Miroslov Janu. Untuk mengetahui 

perbandingan  frekwensi  secara  siknifikan  peneliti menggunakan  perhitungan  che 

squer(Winursunu,  2007:87)  untuk  mengetahui  atau  menguji  signifikansi 

perbandingan frekwensi kedua pelatih tersebut 

Adapun  tahaptahap  analisa  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini 

adalah sebagai berikut: 

1.  Mengkategorikan  bentuk  dukungan  berupa  sikap  positif,  negatif  dan  netral. 

Kriyantono, (2006:242249)
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2.  Setelah table terbentuk, akan diketahui kategori tema yang memiliki frekuensi 

tinggi,  begitu  pula  dengan  sasaran  pesan  dan  isi  komunikasi  yang  sering  di 

gunakan. 

3.  Mendiskripsikan  dan  menganalisa  data  sesuai  kategori  yang  disusun  dan 

perumusan masalah yang ada untuk memperoleh tujuan penelitian 

Tgl 
terbil 
Malang 
Pos 

Nomor 
Pengirim 
SMS 

Lembar kerja koding “SMS AREMANIA” 

Favourable  Netral  Unfavourable 

M1  M2  M3  M4  N1  N2  F1  F2  F3  F4 

Keterangan: 
Favourable: 
M1  :  Mendukung 
M2  :  Memuji 
M3  :  Menyanjung 
M4  :  Menyetujui 

Netral: 
N1  :  Memihak 
N2  :  Tidak Memihak 

Unfavourable 
M1  :  Tidak Mendukung 
M2  :  Mencela 
M3  :  Meremehkan 
M4  :  Menolak
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1.  Uji Reliabilitas 

Dalam penelitian untuk keakuratan data yang dihasilkan penelti menggunakan 

teknik  reliabilitas  observasi  (pengamatan)  yang  dibantu  oleh  dua  orang  pengamat 

untuk  mencari  tingkat  persetujuannya.  Adapun  langkahlangkah  yang  digunakan 

adalah  sebagai  berikut:  Mulamula  pengamat  I  dan  pengamat  II  bersamasama 

melakukan  pengamatan  dengan  menggunakan  sebuah  format  pengamatan  dan  diisi 

bersamasama.  Format  isian  yang  dimaksud  hanya  terdiri  dari  dua  kolom  yang 

memuat alternative jawaban “ya“ dan” tidak 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. 

Menurut Dominick (2000,155152) untuk menghitung kesepakatan dari hasil 

penilaian  para  koder  peneliti  menggunakan  rumus  Holsty  sebagai  berikut: 

C.R = 
2 1 

2 
N N 

M
+ 

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.
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Dari  hasil  yang  diperoleh,  akan  ditemukan  observed  agreement  persetujuan 

yang diperolah dari penelitian. Penyempurnaan untuk memperkuat hasil  reliabilitas, 

maka digunakan rumus : 

Pi = 
grement EkspectedA 

ant ectedAgrem rement ObservedAg 
% 1 

exp % % 
− 

− 

Keterangan : 

Pi  :   Nilai Keterhandalan 

Observed Agreement  :  Jumlah yang disetujui oleh antar pengkode, yaitu nilai C.R 

Expected Agreement  :  Persetujuan  yang diharapkan  atas  banyaknya  tema  dalam 

suatu  kategorisasi  yang  sama  nilai  matematisnya, 

dinyatakan  dalam  jumlah  hasil  pengukuran  dari  proporsi 

seluruh tema. 

2.  Chi Square 

Chisquare atau chikuadrat digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan 

frekuensi  (Winarsunu,  2007:87).  Dalam  estimasi  Chisquare  digunakan  untuk 

menguji  kesimpulan  dari  sampel  untuk  populasi,  dalam  hipotesis  chisquare 

digunakan  untuk  menguji  apakah  perbedaan  frekuensi  yang  diperoleh  dari  2 

kelompok  sampel  atau  lebih  merupakan  perbedaan  yang  signifikan,  ataukah  hanya 

merupakan perbedaan frekuensi yang disebabkan oleh kesalahan dalam pengambilan 

sampel ketika penelitian. 

Adapun rumus untuk mencari ChiSquare adalah sebagai berikut:
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Di mana: 

X 2  :  nilai chisquare 

Fo  :  frekuensi yang diperoleh (obtained frequency) 

Fe  :  frekuensi yang diharapkan (expected frequency)
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