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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses pernyampaian pesan yang disampaikan 

oleh satu pihak ke pihak yang lain menggunakan berbagai macam media. 

Menurut Pawito dan Sardjono (1994: 12) komunikasi sebagai suatu proses 

dimana suatu pesan dipindahkan (lewat suatu saluran) dari suatu sumber 

kepada penerima dengan maksud mengubah perilaku, perubahan dalam 

pengetahuan, sikap dan atau perilaku lainnya. Sekurang-kurangnya didapati 4 

(empat) unsur utama dalam model komunikasi yaitu sumber, pesan, saluran 

dan penerima.  

Pakar komunikasi Harold Laswell (dalam Cangara, 2009)  menjelaskan 

sebuah paradigma komunikasi. Laswell memaparkan bahwa cara yang mudah 

untuk menjelaskan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan sebagai 

berikut: Who Says What In Which Channel to Whom with What Effect? 

Paradigma Laswell menunjukan bahwa komunikasi meliputi lima unsur 

sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan, yaitu:  

 Komunikator (siapa yang menyampaikan pesan?)

 Pesan (apa isi pesan?)

 Media (menggunakan media/saluran apa?)

 Komunikan (kepada siapa pesan disampaikan?)

 Efek (Apa efek dari pesan tersebut?)
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Unsur-unsur tersebut jika digambarkan, kaitan antar satu unsur dengan 

unsur lainnya dapat dilihat sebagai berikut. 

Gambar 2.1 Unsur Komunikasi Model Laswell 

 

 

 

 

Paradigma tersebut lah yang kemudian dikenal sebagai unsur-unsur 

dalam komunikasi, Harold D Laswell menyatakan bahwa unsur-unsur 

komunikasi dapat dikategorikan kedalam lima kategori, dimana unsur-unsur 

tersebut saling bergantung antara satu dengan yang lain (Mulyana, 2007:67). 

Kategori-kategori tersebut diantaranya : 

a. Sumber / Komunikator 

Sumber adalah pengirim, penyandi, atau komunikator, dimana sumber 

adalah orang yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk 

berkomunikasi. Sumber sendiri bisa dilakukan oleh sesorang, kelompok, 

organisasi, perusahaan, maupun suatu negara. Sumber biasa juga disebut 

sebagai komunikator. Komunikator harus mampu merubah sebuah perasaan 

atau pikiran kedalam seperangkat simbol verbal atau nonverbal yang idealnya 

dipahami oleh penerima pesan. 

b. Pesan 

Pesan adalah sebuah perasaan atau pikiran dari sumber atau komunikator 

baik secara verbal atau nonverbal kepada penerima pesan. Dalam pesan 

verbal, kata-kata (bahasa) adalah simbol terpenting yang dapat 

Komunikator 

(Who) 

Pesan 

(Message) 

Saluran 

(Channel) 

Komunikan 

(Whom) 

Efek 

(Effect) 
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mempresentasikan objek (benda), gagasan dan perasaan baik ucapan ataupun 

tulisan. Sedangkan secara nonverbal bisa dilihat dari tindakan atau isyarat 

angota tubuh seperti acungan jempol, anggukan kepala, senyuman dan 

gerakan tubuh lainnya. Pesan nonverbal juga bisa melalui lukisan, patung, 

tarian dan sebagainya.  

c. Saluran atau media 

Saluran atau media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan dari sumber ke penerima. Media yang digunakan bisa menyesuaikan 

dari bentuk pesan, bisa berupa media verbal atau nonverbal. Salah satu 

contohnya yaitu pesan verbal berupa tulisan yang dapat disampaikan 

menggunakan media seperti surat kabar. 

d. Penerima / Komunikan 

Penerima atau biasa disebut dengan komunikan, komunikan yang 

dimaksud adalah orang yang menerima pesan dari sumber. Komunikan inilah 

yang akan mengartikan pesan verbal atau nonverbal.  

e. Efek 

Efek adalah dampak atau suatu hal yang terjadi kepada komunikan setelah 

menerima pesan dari komunikator. Dari efek inilah dapat dilihat apakah pesan 

yang disampaikan oleh komunikator bisa dimengerti oleh komunikan (terjadi 

perubahan).  

2. Komunikasi Massa  

a. Pengertian Komunikasi Massa 

Gerbner (dalam Erdianto dan Ardinaya, 2005) menjelaskan 

komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan 
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teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas 

dimiliki orang dalam masyarakat industri. Dari penjelasan Gerbner tersebut 

tergambar bahwa komunikasi massa merupakan produk yang berupa pesan-

pesan ataupun informasi yang dalam proses penyampaiannya membutuhkan 

teknologi dan lembaga. Serta disampaikan ke khalayak luas dalam waktu 

yang cepat.  

Berbeda dengan Gerbner, Wright menjelaskan komunikasi secara 

berbeda berdasarkan sifat-sifat yang berkaitan dengan komunikasi massa. 

Menurut Wright (1988: 3) Komunikasi massa merupakan jenis khusus dari 

komunikasi yang melibatkan berbagai kondisi pengoperasian, terutama sifat 

khalayak, sifat bentuk komunikasi, dan sifat komunikatornya. 

1) Sifat Khalayak 

Komunikasi massa ditujukan ke arah khalayak luas, yang heterogen dan 

anonim. Pertama khalayak luas, maksud dari khalayak luas ialah seberapa 

besar khalayak tersebut. Misalnya khalayak yang mudah diklasifikasikan 

seperti khalayak televisi yang terdiri dari jutaan orang adalah ‘luas’. Kita 

dapat memandang ‘luas’ suatu khalayak apabila suatu komunikasi 

dilakukan selama satu periode waktu tertentu dan selama periode tersebut 

komunikator tidak dapat berinteraksi dengan khalayaknya secara tatap 

muka. 

Sifat kedua dari khalayak ialah heterogen, maksudnya adalah informasi 

yang diberikan kepada sekumpulan individu dengan berbagai posisi di 

dalam masyarakat, orang-orang yang terdiri dari berbagai usia, pria maupun 

wanita, berbagai tingkat pendidikan, dari berbagai lokasi geografis, dan 
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sebagainya. Sifat ketiga anonim berarti bahwa anggota-anggota khalayak 

secara individual tidak dikenal atau tidak diketahui oleh komunikatornya.    

2) Sifat Bentuk Komunikasi 

Sifat dari bentuk komunikasi ini bisa dikarakteristikan sebagai 

komunikasi yang umum, cepat dan selintas. Pesan-pesannya bersifat umum 

bukan pribadi, bukan ditujukan kepada satu orang saja, isinya terbuka bagi 

setiap orang. Pesan-pesan komunikasi massa dikatakan cepat dalam arti 

bahwa pesan-pesan itu dimaksudkan pesan-pesan itu dimaksudkan untuk 

menjangkau khalayak luas dalam waktu yang relatif singkat atau bahkan 

dengan segera. Sedangkan selintas berarti bahwa pesan yang 

dikomunikasikan biasanya dibuat agar dapat dikonsumsi dengan segera, 

bukan untuk diingat-ingat, tentu ada pengecualian pada rekaman film, 

transkripsi radio, dan rekaman kaset, tetapi pada umumnya keluaran media 

massa dipandang sebagai sekali pakai.   

3) Sifat Komunikatornya 

Perkembangan teknologi memungkinkan suatu bentuk komunikasi 

manusia yang baru. Komunikator cenderung sebagai atau beroperasi di 

dalam suatu organisasi yang kompleks. Singkatnya, komunikasi massa 

berdasarkan sifat komunikator merupakan komunikasi yang 

terorganisasikan.  

b. Elemen-elemen Komunikasi Massa 

1) Komunikator 

Sama halnya dengan komunikasi secara umum, komunikasi massa juga 

memiliki komunikator yang bertindak sebagai penyampai pesan. Namun, 
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terdapat sedikit perbedaan komunikator antara komunikasi umum dan 

komunikasi massa. Komunikator dalam komunikasi massa meliputi ruang 

lingkup yang cukup besar, seperti jaringan, stasiun lokal, staf-staf dan 

sebagainya. Secara garis besar komunikator dalam komunikasi massa 

merupakan gabungan dari berbagai individu yang terdapat dalam sebuah 

media massa.    

2) Isi 

Komunikasi massa berlangsung melalui media massa, saat proses 

terjadinya komunikasi massa tentu saja ada pesan-pesan yang disampaikan 

oleh komunikator. Menurut Ray Eldon Hiebert dkk (dalam Nurudin, 

2011:101) isi media setidaknya dibagi kedalam lima kategori yaitu berita 

dan informasi; analisis dan interpretasi; pendidikan dan sosialisasi; 

hubungan masyarakat dan persuasi; iklan dan bentuk penjualan lain; serta 

hiburan.   

3) Audience 

Audience dalam komunikasi massa cenderung bebas, tidak memandang 

agama, fisik, cara berpakaian, pengalaman, dan sebagainya. Semua orang 

dapat menjadi audience dalam komunikasi massa, ini berarti audience 

bersifat beragam.  

4) Umpan Balik 

Saat ini umpan Balik (feedback) dalam proses komunikasi massa sudah 

bersifat langsung, berbeda dengan zaman dulu dimana feedback yang terjadi 

biasanya bersifat tidak langsung. Dulu pesan yang disampaikan oleh media 

tidak secara serta merta langsung mendapatkan feedback dari audience, 
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terdapat rentang waktu yang cukup lama untuk terciptanya feedback antara 

komunikator dengan audience. Namun, seiring dengan perkembangan 

teknologi, saat ini ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk 

memberikan feedback kepada media massa, salah satu contoh adalah ketika 

komunikan tidak menyukai pesan yang disampaikan media, ia bisa langsung 

menghubungi redaksi media melalui telepon.    

5) Gangguan 

Terdapat dua macam gangguan dalam komunikasi massa, yang 

pertama ialah gangguan saluran, gangguan saluran dalam komunikasi massa 

berupa kesalahan cetak, penulisan kalimat yang salah, bisa juga berupa 

gangguan gelombang radio dan sebagainya yang berhubungan dengan 

saluran, gangguan saluran ini juga erat kaitannya dengan teknologi, semakin 

canggih teknologi maka semakin kompleks gangguan ini. Gangguan yang 

kedua adalah gangguan semantik, semantik dapat diartikan sebagai 

gangguan yang berhubungan dengan tata kalimat yang berhubungan dengan 

bahasa. Gangguan semantik ini tercipta karena kesalahan pengirim atau 

penerima pesan itu sendiri. 

6) Gatekeeper 

Dalam komunikasi massa dengan salah satu elemennya adalah 

informasi, mereka yang bertugas untuk memengaruhi informasi itu bisa 

disebut dengan gatekeeper. Seorang gatekeeper bertugas pula untuk 

memberi izin untuk tersebarnya sebuah berita. 
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7) Pengatur 

Pengatur merupakan pihak-pihak yang secara tidak langsung ikut 

mempengaruhi proses aliran media massa. Pengatur berasal dari luar media, 

namun pengatur ini bisa ikut andil dalam penentuan kebijakan dalam media 

massa. Contoh pengatur dalam komunikasi massa adalah pemerintah, 

organisasi professional, dan kelompok penekan.  

8) Filter 

Penerimaan pesan antar audience dalam komunikasi massa dapat 

berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan filter pada 

setiap orang. Cara individu yang satu dan yang lainnya merespon suatu 

peristiwa atau pesan bergantung pada filter yang di miliki setiap individu. 

Filter adalah kerangka pikir melalui mana audience menerima pesan, bisa 

juga dijelaskan sebagai background pengalaman kehidupan setiap audience.  

c. Fungsi Komunikasi Massa 

Harold Laswell dan Charles Wright merupakan sebagian dari pakar 

yang benar-benar serius mempertimbangkan fungsi dan peran media massa 

dalam masyarakat (Severin dan Tankard, 2009:386). Menurut Laswell, ada 

3 fungsi media massa: pengamatan lingkungan, korelasi bagian-bagian 

dalam masyarakat untuk merespon lingkungan, dan penyampaian warisan 

masyarakat dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Selain ketiga fungsi 

ini, Wright menambahkan fungsi keempat yaitu hiburan. 

Selain pendapat dari Laswell dan Wright, fungsi komunikasi massa 

juga turut dijelaskan oleh Dominick (dalam Ardianto dan Erdinaya, 2005), 

menurutnya komunikasi massa memiliki 5 fungsi yaitu sebagai berikut: 
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1) Pengawasan (Surveillance) 

Fungsi pengawasan komunikasi massa dibagi dalam bentuk utama: (1) 

warning or beware surveillance (pengawasan peringatan); (2) instrumental 

surveillance (pengawasan instrumental). Fungsi pengawasan peringatan 

terjadi ketika media massa menginformasikan tentang ancaman dari angin 

topan, meletusnya gunung merapi, kondisi efek yang memprihatinkan, 

tayangan inflasi atau adanya serangan militer. Peringatan ini dengan serta 

merta dapat menjadi ancaman. Sedangkan fungsi pengawasan instrumental 

adalah penyampaian atau penyebaran informasi yang memiliki kegunaan 

atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja 

berita tentang film apa yang sedang dimainkan di bioskop, bagaimana 

harga-harga saham di bursa efek, produk-produk baru, ide-ide tentang 

mode, resep masakan dan sebagainya. 

2) Penafsiran (Interpretation) 

Fungsi penafsiran hampir mirip dengan fungsi pengawasan. Media 

massa tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga memberikan 

penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. Organisasi atau industri 

media memilih dan memutuskan peristiwa-peristiwa yang dimuat atau 

ditayangkan. Penafsiran ini berbentuk tajuk komentar dan opini yang 

ditujukan kepasa khalayak pembaca, serta dilengkapi perspektif (sudut 

pandang) terhadap berita yang disajikan pada halaman lainnya.  
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3) Pertalian (Linkage) 

Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, 

sehingga membentuk linkage (pertalian) berdasarkan kepentingan dan 

minat yang sama tentang sesuatu.  

4) Penyebaran Nilai-nilai (Transmission of values) 

Fungsi ini juga disebut sosialization (sosialisasi). Sosialisasi mengacu 

kepada cara, di mana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. 

Media massa yang mewakili gambaran masyarakat itu ditonton, didengar 

dan dibawa. Media massa memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka 

bertindak dan apa yang diharapkan mereka. Dengan perkataan lain, media 

mewakili kita dengan model peran yang kita amati dan harapan untuk 

menirunya.  

5) Hiburan (Entertainment) 

Fungsi dari media massa menghibur tiada lain tujuannya adalah untuk 

mengurangi ketegangan pikiran khalayak, karena dengan membaca berita-

berita ringan atau melihat tayangan hiburan di media massa dapat membuat 

pikiran khalayak segar kembali. 

d. Bentuk-bentuk Komunikasi Massa 

1) Surat Kabar 

Surat kabar merupakan media massa cetak tertua yang pernah ada. Surat 

kabar adalah bentuk media massa cetak yang terbit setiap hari secara teratur, 

dan memuat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi saat ini. Biasanya, 

informasi yang dimuat dalam surat kabar disajikan dengan lengkap 

menjawab rumusan 5W+1H. Kelebihan surat kabar adalah beritanya selalu 
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lengkap dan aktual, mudah dan cepat, menjangkau khalayak umum, mudah 

disimpan dan dibawa, serta harganya pun bisa dibilang murah.  

Seiring berkembangnya teknologi, saat ini koran sudah banyak 

dikonversikan kedalam bentuk digital atau online. Surat kabar online sering 

disebut sebagai media online atau portal online. Surat kabar cetak bersifat 

berkala (harian, mingguan, ataupun bulanan). Sedangkan media online lebih 

fleksibel, pemberitaan bisa terbit kapan saja dan selalu update lebih cepat 

dibandingkan surat kabar cetak.  

2) Majalah 

Media cetak selain surat kabar ialah majalah. Menurut DeVito (2010: 

571) Majalah merupakan bisnis yang sangat besar dan kenyataannya 

kebanyakan majalah besar dimiliki dan dikelola oleh perusahaan besar. Lain 

halnya dengan surat kabar yang selalu memuat peristiwa-peristiwa penting. 

Majalah lebih ditujukan kepada khalayak khusus, seperti majalah busana 

yang khusus dibuat atau ditujukan kepada wanita yang mengerti fashion dan 

busana. Karena majalah lebih sering bersifat khusus, sudut pandang dalam 

hal politik, sosial maupun ekonomi menjadi tidak terlalu banyak ragamnya.  

3) Radio 

Radio tergolong kedalam bentuk komunikasi massa elektronik atau atau 

biasa disebut sebagai media elektronik. Radio merupakan komunikasi 

massa yang menggunakan audio untuk menyebarkan informasi. Dahulu, 

sebelum kemunculan televisi, radio pernah menjadi media komunikasi 

massa yang dominan digunakan oleh masyarakat. Radio saat ini lebih 

mengonsentrasikan perhatian mereka pada khalayak yang lebih terbatas, 
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serta saat ini radio lebih banyak berfungsi sebagai penghibur di kala 

beristirahat, bekerja dikantor, atau berkendaraan mobil dalam perjalanan.  

4) Televisi 

Televisi merupakan bagian dari media massa elektronik yang 

didalamnya mengunakan unsur audio dan visual. Menurut Barus (2010: 8) 

sejak kemunculan media televisi, penyiaran berita menimbulkan shock di 

kalangan media cetak dan radio. Namun, pada akhirnya sebenarnya televisi 

merupakan pelengkap dari surat kabar dan radio.  Kelebihan media massa 

televisi adalah sifatnya yang audio visual yang mampu menyebarluaskan 

informasinya secara langsung. Meskipun demikian tidak berarti bahwa 

televisi tidak mempunyai kelemahan, berbeda dengan surat kabar yang 

dapat dibaca berulang-ulang kali, informasi yang disampaikan melalui 

televisi hanya dapat ditonton sekilas saja dan tidak bisa diulang, kecuali jika 

menggunakan alat perekam. 

5) Film 

Film sebagai media komunikasi massa seringkali digunakan sebagai 

media yang menggambarkan kehidupan sosial yang ada dalam masyarakat. 

Barus (2010: 7) menjelaskan bahwa film mempunyai arti yang luas dalam 

dunia pemberitaan selain pencitraan gerak (movie) untuk hiburan dengan 

menampilkan suara (audio) dan gambar bergerak (audio visual).  

Sekitar tahun1930 – 1960 sebelum munculnya media televisi, film 

sangatlah popular dan dikenal dengan nama movie news atau newsreel. 

Bahkan pada awal kemunculan televisi, film digunakan sebagai keperluan 

untuk pemberitaan di televisi. Saat ini, film lebih condong berkembang ke 
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arah seni pertunjukan dan hiburan. Film lebih banyak digunakan sebagai 

media seni pertunjukan dalam rangka membuat orang-orang merasa 

terhibur. 

6) Media Sosial 

Media sosial merupakan bagian dari new media atau media baru. Media 

baru merupakan media yang menawarkan digitalisasi, konvergensi, 

interaksi, dan pengembangan jaringan terkait pembuatan pesan dan 

penyampaian pesan. Media baru memungkinkan penggunanya dapat 

memilih mengenai pesan apa yang ingin diterima, sekaligus dapat 

mengendalikan pesan apa yang ingin dibagikan kepada pengguna yang lain. 

Kemampuan menawarkan suatu interactivity inilah yang merupakan konsep 

sentral dari pemahaman tentang media baru (Flew, 2002: 11). 

Media sosial, dikutip dari Wikipedia, didefinisikan sebagai sebuah 

media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, 

berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan 

dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial 

yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.   

(http://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial). 

 

3. Media Massa  

a. Pengertian Media Massa  

Menurut Tamburaka (2012:13) Media massa merupakan sarana 

penyampaian komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran 

informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas pula. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial
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Kata Media dapat berarti alat-alat atau sarana yang digunakan dalam proses 

penyampaian pesan, sedangkan massa berasal dari kata mass yang berarti 

kelompok atau kumpulan. Jika dijelaskan secara utuh, media massa adalah 

alat-alat atau sarana yang digunakan dalam proses penyampaian pesan dan 

informasi kepada kelompok atau kumpulan masyarakat secara cepat dan 

meluas. Sebuah media baru dapat disebut sebagai media massa apabila 

memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik media massa menurut Cangara 

(2010:126) adalah sebagai berikut : 

1) Melembaga, artinya pihak yang mengelola media massa memiliki 

lembaga yang dikelola oleh banyak orang, mulai dari tahap 

pengumpulan data sampai pada penyebaran informasi.  

2) Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan melalui media 

massa kurang memiliki kemungkinan untuk terjadinya dialog atau 

feedback antara pengirim dan penerima pesan.  

3) Meluas dan serempak, artinya informasi yang diterima oleh khalayak 

atau masyarakat terjadi secara serempak dalam waktu yang sama.  

4) Menggunakan alat-alat teknis, antara lain seperti surat kabar, radio, 

televisi dan lain-lain. 

5) Terbuka, artinya pesan dapat dilihat dan di terima oleh siapa saja tanpa 

mengenal batas usia, jenis kelamin, dan suku bangsa.  

b. Surat Kabar sebagai Media Massa 

Surat kabar merupakan media massa paling tua dibandingkan dengan 

jenis media massa lainnya. Sejarah telah mencatat keberadaan surat kabar 

dimulai sejak ditemukannya mesin cetak oleh Johann Gutenberg di Jerman. 
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Di indonesia sendiri, keberadaan surat kabar ditandai dengan perjalanan 

panjang melalui lima periode yakni masa penjajahan Belanda, penjajahan 

Jepang, menjelang kemerdekaan dan awal kemerdekaan, zaman orde lama 

serta orde baru (Ardianto dan Erdinaya, 2005).  

Surat kabar merupakan kertas cetak yang berisikan berbagai macam 

informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Menurut Suryawati (2011:40) 

Surat kabar merupakan media komunikasi yang berisikan informasi aktual 

dari berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, criminal, 

budaya, seni, olahraga, luar negeri, dalam negeri dan sebagainya. 

Surat kabar dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kelompok, salah 

satunya yang akan menjadi objek dalam penelitian ini ialah surat kabar 

lokal. Surat kabar lokal adalah surat kabar yang hanya beredar disebuah kota 

dan sekitarnya. Ciri utamanya adalah 80% isi dalam surat kabar lokal 

didominasi oleh berita, laporan, tulisan dan sajian bergambar nuansa lokal.    

c. Karakteristik Surat Kabar 

Setiap jenis media massa memiliki karakteristiknya masing-masing, 

begitu pula dengan surat kabar. Karakteristik surat kabar sebagai media 

cetak tentu juga berbeda dengan karakteristik media elektronik dalam media 

massa, berikut merupakan karakteristik surat kabar, yaitu : 

1) Publisitas 

Publisitas berarti bahwa surat kabar melakukan penyebaran pesan atau 

informasi kepada sejumlah besar orang atau biasa disebut sebagai publik 

dan masyarakat, maka jika penerbitannya hanya untuk sebuah kelompok 

kecil maka hal tersebut tidak bisa disebut sebagai surat kabar.  
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2) Periodesitas 

Periode merupakan waktu, merujuk kepada keteraturan penerbitan 

informasi surat kabar tersebut misalnya harian, mingguan, atau bulanan.  

3) Universalitas 

Universalitas berarti bahwa informasi dalam surat kabar bersifat 

universal, mencakup segala bidang kehidupan, misalnya politik, sosial,  

budaya, ekonomi dan sebagainya.  

4) Aktualitas 

Aktual berarti informasi yang disajikan masih baru terjadi, terkini, dan 

masih hangat pada saat penerbitan berita tersebut.  

d. Pemberitaan Politik dalam Surat Kabar 

Menurut Djuraid (2007:11) berita merupakan sebuah laporan atau 

pemberitahuan mengenai terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang 

bersifat umum dan baru saja terjadi yang disampaikan oleh wartawan di 

media massa. Faktor peristiwa atau keadaan menjadi pemicu utama 

terjadinya sebuah berita. Dengan kata lain, peristiwa dan keadaan itu 

merupakan fakta atau kondisi sesungguhnya yang tejadi, bukan rekaan atau 

fiksi penulisnya.  

Pemberitaan dalam media seperti surat kabar ini biasanya 

berhubungan dengan konsep “agenda media”. Menurut Eriyanto (2011) 

konsep ini dikemukakan oleh McComb dan Shaw. Ide dasar dari teori ini 

adalah media memberikan perhatian yang berbeda pada setiap isu. Dari 

berbagai isu yang muncul atau mengemuka, ada isu (peristiwa, orang) yang 

diberitakan dengan porsi besar, ada yang diberitakan dengan porsi kecil. Ia 
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melanjutkan bahwa McComb dan Shaw menjelaskan mengenai perbedaan 

perhatian media terhadap isu akan berpengaruh terhadap pengetahuan atau 

pendapat khalayak terhadap suatu peristiwa.  

Melanjutkan pendapat Djuraid (2007) sebelumnya, ia juga 

menyatakan bahwa dalam kehidupan manusia modern, bidang politik paling 

banyak menimbulkan pertentangan. Perebutan kekuasaan dipemerintahan, 

di partai politik dan lembaga lain selalu menimbulkan konflik yang tak ada 

habisnya. Bisa dipahami kalau berita politik mendominasi pemberitaan di 

berbagai media, baik nasional maupun internasional. Dengan begitu, 

membuat berita politik menjadi posisi pertama yag banyak diminati 

pembaca.  

Berita politik menurut Djuraid (2007) adalah berita mengenai 

berbagai macam aktifitas politik yang dilakukan para pelaku politik di partai 

politik, lembaga legislatif, pemerintahan dan masyarakat umum. Selain itu 

Barus (2010:41) juga turut menjelaskan bahwa berita politik adalah berita 

yang menyangkut kegiatan politik atau peristiwa di sekitar masalah-masalah 

ketatanegaraan dan segala hal yang berhubungan dengan urusan 

pemerintahan dan negara. Lebih lanjut, Barus mengatakan bahwa berita 

politik menjadi menu pokok isi media karena memiliki pengaruh cukup luas 

dan mendalam bagi kehidupan rakyat sehari-hari. 

Dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa berita politik 

merupakan pesan atau informasi politik yang disebarkan oleh media massa, 

pesan politik berupa hal-hal yang terkait dengan kenegaraan misalnya 

pemilihan umum, kegiatan-kegiatan aktivis atau politisi negara maupun 
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partai-partai politik, serta kegiatan-kegiatan politik lainnya. Pemberitaan 

politik akan mulai sering disiarkan apabila aktivitas politik mulai menjadi 

pusat perhatian masyarakat karena hal tersebut tidak dapat dipisahkan 

perannya dari masyarakat. Salah satu contoh pemberitaan politik yang tidak 

dapat dipisahkan dari masyarakat ialah saat menjelang pemilihan kepala 

daerah atau pemilu. Berbagai media akan berlomba-lomba untuk 

menyebarkan berita mengenai hal tersebut.   

 

4. Komunikasi Politik 

a. Pengertian Komunikasi Politik 

Pada dasarnya, komunikasi politik pun tidak jauh berbeda komunikasi 

secara umumnya. Sebelum membahas lebih mendalam mengenai 

komunikasi politik, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai apa itu politik. 

Politik menurut Budiarjo (dalam Cangara, 2009: 28) merupakan kegiatan 

yang dilakukan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan 

tujuan dan melaksanakan tujuan tersebut. Untuk melaksanakan tujuan itu, 

diperlukan kebijaksanaan umum (public policy) yang mengatur alokasi 

sumber daya yang ada dan untuk melaksanakan kebijaksanaan itu, perlu ada 

kekuasaan (power)  dan kewenangan  (authority) yang akan dipakai,baik 

untuk membina kerja sama maupun menyelesaikan konflik yang bisa timbul 

setiap saat. Lebih jauh Budiarjo menekankan bahwa tujuan politik bukan 

untuk memenuhi kepentingan atau tujuan pribadi seseorang (private goal), 

melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat.  
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Selanjutnya, membahas mengenai komunikasi politik. Komunikasi 

politik merupakan salah satu kajian ilmu komunikasi yang menarik untuk 

di kaji, karena komunikasi politik ini masih jarang di bahas. Menurut Plano 

(dalam Mulyana dan Solatun, 2013) Komunikasi politik merupakan proses 

penyebaran, makna atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu 

sistem politik. Sedangkan menurut Dahlan (Cangara, 2009) Komunikasi 

politik ialah suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan 

komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik dan 

berpengaruh terhadap perilaku politik. Dengan demikian, pengertian 

komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan 

lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan 

politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk 

membuka wawasan atau cara berpikir, serta memengaruhi sikap dan tingkah 

laku khalayak yang menjadi target politik.  

Setiap aktivitas politik yang mempertukarkan pesan-pesan politik dan 

dilakukan oleh aktor politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

akan menimbulkan berbagai opini tentang peran mereka sebagai pelaku 

komunikasi politik, terutama dalam memaknai perannya di panggung 

politik. Peran politik tersebut mungkin akan dimaknai secara gamang oleh 

mereka yang muncul secara tiba-tiba sebagai selebritis politik.  (Mulyana 

dan Solatun, 2013: 26). 

b. Unsur-unsur Komunikasi Politik 

Komunikasi lazimnya memiliki beberapa unsur yang harus ada dalam 

prosesnya. Sama halnya dengan komunikasi politik yang juga memiliki 
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unsur yang tidak jauh berbeda dari unsur dasar komunikasi. Menurut 

Nimmo (1987), Mansfield dan Weaver (1982) dalam Dahlan (1990) unsur-

unsur atau komponen-komponen komunikasi politik antara lain:   

1) Komunikator politik 

Orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang 

mengandung makna atau bobot politik, misalnya presiden, menteri, angota 

DPR, MPR, KPU, kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang 

bisa mempengaruhi jalannya pemerintah.   

2) Pesan politik 

Pernyataan komunikator politik yang mengandung bobot politik baik itu 

secara tertulisan atau tidak tertulis, verbal maupun nonverbal, secara terang-

terangan atau implisit bahkan secara sadar maupun tidak sadar.  

3) Saluran atau media politik 

Saluran yang digunakan oleh komunikator politik untuk menyampaikan 

pesan politik.  

4) Sasaran atau target politik 

Sasaran adalah semua anggota masyarakat yang diharapkan dapat 

memberikan dukungan.  

5) Pengaruh atau efek komunikasi politik 

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya 

pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, dimana 

nuansanya akan bermuara pada pemberitaan suara dalam pilihan umum. 
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c. Fungsi Komunikasi Politik 

Sebagai disiplin ilmu, komunikasi politik yang dikemukakan oleh 

McNair (2003) dan dikombinasikan dengan pendapat yang dibuat oleh 

Goran Hedebro (1982) dalam Cangara (2009:39) memiliki beberapa fungsi 

dasar, yakni sebagai berikut.  

1) Memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha yang 

dilakukan lembaga politik maupun dalam hubungannya dengan 

pemerintah dan masyarakat; 

2) Melakukan sosialisasi tentang kebijakan, program, dan tujuan lembaga 

politik; 

3) Memberi motivasi kepada politisi, fungsionaris, dan para pendukung 

partai; 

4) Menjadi platform yang bisa menampung ide-ide masyarakat sehingga 

menjadi bahan pembicaraan dalam bentuk opini publik;  

5) Mendidik masyarakat dengan pemberian informasi, sosialisasi tentang 

cara-cara pemilihan umum dan penggunaan hak mereka sebagai 

pemberi suara; 

6) Menjadi hiburan masyarakat sebagai “pesta demokrasi” dengan 

menampilkan para juru kampanye, artis, dan para komentator atau 

pengamat politik; 

7) Memupuk integrasi dengan mempertinggi rasa kebangsaan guna 

menghindari konflik dan ancaman berupa tindakan separatis yang 

mengancam persatuan nasional; 
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8) Menciptakan iklim perubahan dengan mengubah struktur kekuasaan 

melalui informasi untuk mencari dukungan masyarakat luas terhadap 

gerakan reformasi dan demokratisasi; 

9) Meningkatkan aktivitas politik masyarakat melalui siaran berita, agenda 

setting, maupun komentar-komentar politik; 

10) Menjadi watchdog atau anjing penjaga dalam membantu terciptanya 

good governance yang transparansi dan akuntabilitas.  

 

5. Analisis Isi 

Analisis isi mempunyai sejarah yang panjang. Neurdof (2002:31) dalam 

Eriyanto (2011:5), menyatakan analisis isi telah dipakai sejak 4.000 tahun lalu 

pada masa Romawi kuno. Konsepsi Aristoteles mengenai retorika adalah 

salah satu pemanfaatan analisis isi, di mana pesan dibentuk dan disesuaikan 

dengan kondisi khalayak. Ada dua perkembangan penting yang 

mempengaruhi perkembangan pertumbuhan analisis isi. Pertama, 

pertumbuhan metode penelitian empiris dalam ilmu-ilmu sosial. 

Kecendrungan menggunakan metode yang empiris ini secara tidak langsung 

membuat analisis isi juga menjadi makin empiris. Konsep-konsep mengenai 

validitas, reliabilitas, variabel, pengukuran dan dan alat-alat statistik banyak 

dipakai dalam bidang sosiologi dan psikologi juga dipakai untuk analisis isi. 

Kedua, Pemakaian metode analisis isi oleh ilmuwan. Banyak ilmuwan sosial 

dari berbagai macam disiplin ilmu (sosiologi, komunikasi, psikologi, politik, 

antropologi) yang menggunakan analisis isi dalam penelitian mereka. 

(Eriyanto, 2011:6).  
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Analisis isi adalah sebuah metode analisis isi pesan (berita) secara 

sistematis. Analisis ini adalah alat untuk menganalisis pesan dari komunikator 

tertentu. Sebagai pengganti menginterview orang atau meminta mereka 

menjawab kuisioner, sebagaimana dalam penelitian survei, atau 

mengobservasi perilaku, seperti yang ada dalam eksperimen manusia, peneliti 

yang menggunakan analisis isi menguji beberapa komunikasi yang telah 

dihasilkan pada waktu dan tempat yang ditentukannya sendiri. Analisis isi ini 

telah di anggap sebagai “deskripsi yang objectif, sistematis, dan kuantitatif” 

tentang isi komunikasi (Bernard Berelson, dalam Severin dan Tankard, 

2009:40). 

Menurut Eriyanto (2011:11) dalam komunikasi Analisis isi merupakan 

salah satu metode utama yang sering digunakan. Penelitian yang mempelajari 

isi media (surat kabar, film dan televisi) menggunakan analisis isi. Lewat 

analisis isi, peneliti dapat mempelajari gambaran isi, karakteristik pesan dan 

perkembangan (tren) dari suatu isi. Salah satu ilustrasi penelitian komunikasi 

yang menggunakan analisis isi adalah studi yang dilakukan oleh Benoit, Stein 

dan Hansen (2005). Mereka melakukan penelitian mengenai bagaimana surat 

kabar New York Times memberitakan mengenai Pemilu Presiden di Amerika 

Serikat. Apakah surat kabarlebih banyak memberitakan peristiwa mengenai 

pertarungan kejar-mengejar suara (horse race), karakter kandidat, kebijakan, 

skandal ataukah informasi pemilih. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Benoit, Stein, dan Hansen (2005), menunjukkan dari tahun ke tahun berita 

mengenai pertarungan suara (horse race) lebih banyak dominan dalam 

pemberitaan New York Times. 
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Lebih lanjut, Eriyanto menjabarkan mengenai ciri-ciri dari analisis isi, 

yaitu sebagai berikut : 

1) Objektif 

Maksud dari objektif adalah penelitian dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran dari suatu isi secara apa adanya, tanpa adanya campur tangan dari 

peneliti. Penelitian menghilangkan bias, keberpihakan atau kecendrungan 

tertentu dari peneliti. Ada dua aspek penting dari objektifitas, yakni validitas 

dan reliabilitas. Validitas berkaitan dengan apakah analisis isi mengukur apa 

yang benar-benar ingin diukur. Sementara reliabilitas berkaitan dengan 

apakah analisis isi akan menghasilkan temuan yang sama biarpun dilakukan 

oleh orang yang berbeda dan waktu yang berbeda. 

2) Sistematis 

Sistematis ini bermakna, semua tahapan dan proses penelitian telah 

dirumuskan secara jelas, dan sistematis (Eriyanto, 2011). Kategori diturunkan 

dari variabel, variabel diturunkan berdasarkan teori, pengujian dibuat 

berdasarkan hipotesis. Masing-masing bagian dari penelitian saling berkaitan, 

misalnya variabel tertentu yang dipakai dapat dilacak dari teori yang 

digunakan. Sistematis ini juga berarti setiap kategori yang dipakai 

menggunakan kategori dan definisi yang sama.  

3) Replikabel   

Penelitian dengan temuan tertentu dapat diulang dengan menghasilkan 

temuan yang sama pula. Hasil-hasil dari analisis isi sepanjang menggunakan 

bahan dan teknik yang sama, harusnya juga menghasilkan temuan yang sama. 
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Temuan yang sama ini berlaku untuk peneliti yang berbeda, waktu yang 

berbeda, dan konteks yang berbeda (Neundorf, dalam Eriyanto 2011:21).  

4) Isi yang tampak 

Menurut Riffe, Lacy dan Pico (dalam Eriyanto, 2011), pada saat proses 

coding dan pengumpulan data, peneliti hanya dapat menilai aspek=aspek dari 

isi yang terlihat.sementara pada saat tahap analisis data, peneliti dapat 

memasukkan penafsiran akan aspek-aspek dari isi yang tidak terlihat.  

5) Perangkuman 

Analisis isi umumnya dibuat untuk membuat gambaran umum 

karakteristik dari suatu isi/pesan. Analisis isi sebaliknya tidak berpretensi 

untuk menyajikan secara detail satu atau beberapa kasus isi. Analisis isi dapat 

dikategorikan sebagai penelitian yang bertipe nomotetik yang ditujukan untuk 

membuat generalisasi dari pesan, dan bukan jenis penelitian idiographic yang 

umumnya bertujuan membuat gambaran detail dari suatu fenomena.  

 

B. PENELITIAN TERDAHULU 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Kecenderungan Jenis Pesan Komunikasi Politik Teman Ahok Terkait 

Pemberitaan Ahok dan Reklamasi (Analisis Isi Pada Akun Sosial Media 

Twitter Teman Ahok Periode 4 April – 9 September 2016) 

Nama Peneliti Yudha Satria Alfiansyah, (2017: Universitas 

Muhammadiyah Malang) 

Metode 

Penelitian 

Analisis Isi 

Hasil Penelitian Berdasarkan tiga kategorisasi jenis pesan komunikasi 

politik, yaitu : komunikasi persuasif, koersif, dan 

informatif. Dapat disimpulkan bahwa postingan Teman 

Ahok terkait isu Ahok dan reklamasi mempunyai 

kecendrungan pesan komunikasi politik. Dari 51 tweet 
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yang diteliti, kategori jenis pesan yang dominan adalah 

jenis pesan komunikasi persuasif yang muncul 

sebanyak 64,8%, disusul dengan jenis pesan 

komunikasi informatif sebesar 27,4%, dan pesan 

komunikasi koersif 7,8%. 

 

Perbedaan 

Penelitian 

Penelitian ini menggunakan konsep kecenderungan 

pemberitaan dengan membahas kecenderungan jenis 

pesan. Sementara, penelitian yang peneliti lakukan 

menggunakan konsep porsi pemberitaan di media lokal 

cetak. Selain itu, ruang lingkup penelitian ini adalah 

sosial media twitter, berbeda dengan peneliti yang 

mengambil ruang lingkup pada surat kabar lokal.  

Perbandingan Kecendrungan Isi Surat Kabar Lokal (Analisis Isi 

Halaman 1 Surat Kabar Banjarmasin Post dan Radar Banjar Edisi 12 – 

18 Maret) 

Nama Peneliti Milda Noviana, (2013: Universitas Muhammadiyah 

Malang 

Metode 

Penelitian 

Analisis Isi 

Hasil Penelitian  Penelitian ini menggunakan kategori berdasarkan 

Tema, Sumber berita, Ruang Lingkup berita, dan 

kecendrungan opini.  

 Jumlah pemberitaan yang ada pada surat kabar 

Banjarmasin Post adalah 33 pemberitaan, 

sedangkan surat kabar Radar Banjar dengan 39 

pemberitaan.  

 Hasilnya, frekuensi tema pada Banjarmasin Post 

lebih banyak memuat tentang tema kriminal sebesar 

44,44% sedangkan Radar Banjar didominasi oleh 

tema mengenai ekonomi sebesar 36,84%. Pada 

frekuensi sumber berita, Banjamasin Post memiliki 

prosentase 38,88% dan Radar Banjar sebesar 71,05% 

untuk sumber berita lokal. Untuk kategori ruang 

lingkup lokal, kedua objek sama-sama lebih 

mengedepankan pemberitaan dalam ruang lingkup 

lokal dibandingkan dengan nasional dan 

internasional dengan prosentase 52,77% untuk 

Banjarmasin Post dan 55,26% untuk Radar Banjar. 

Kategori terakhir yaitu kecendrungan opini 

menghasilkan Banjarmasin Post lebih besar 
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kecendrungannya terhadap opini netral sebesar 

41,66%dibandingkan radar banjar lebih bersikap 

negatif sebesar 50%.    

Perbedaan 

Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

komparatif, yaitu perbandingan dua objek. Sedangkan 

peneliti akan menggunakan jenis penelitian deskriptif 

yang akan fokus menjabarkan satu objek yang diteliti.   

Objektivitas Pemberitaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Kediri (Analisis Isi Program Acara Warta 6 Pada Masa Kampanye di 

KSTV Kediri) 

Nama Peneliti Hendra Hardyanata, (2016: Universitas 

Muhammadiyah Malang 

Metode 

Penelitian  

Analisis Isi 

Hasil Penelitian Penelitian ini menggunakan tiga kategorisasi 

berdasarkan teori Objektivitas menurut Westerstahl 

yaitu Relevansi, Netralitas, dan Keseimbangan. Hasil 

penelitian menunjukkan pada kategori relevansi, KSTV 

cenderung menjaga relevansi berita dengan presentase 

sebesar 87% dengan meminimalisasi konten yang 

mengandung ketidaksesuaian berita, sedangkan berita 

yang tidak relevan hanya 11%. Kategori netralitas 

sebesar 87%  dengan adanya pemberitaan yang 

disajikan mencampur fakta dan opini sedangkan 

memisahkan fakta dan opini sebesar 12%. Kategori 

keseimbangan, KSTV cenderung menggunakan 

narasumber tidak berimbang dengan presentase sebesar 

60,9% sehingga lebih terlihat liputan satu sisi, dari 

narasumber berimbang hanya sebesar 39,1%.  

Perbedaan 

Penelitian 

Penelitian ini mengulas objektivitas di media massa 

elektronik yaitu televisi, sedangkan penelitian yang 

peneliti lakukan akan mengulas porsi pemberitaan di 

media massa cetak yaitu koran.  

 

C. DEFINISI KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL 

1. Definisi Konsep 

Siregar (2013: 9) mendefinisikan konsep sebagai suatu istilah, terdiri 

dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu generalisasi terhadap 
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gejala yang berlaku umum atau abstraksi mengenai suatu fenomena yang 

dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakter kejadian, keadaan, 

kelompok atau individu tertentu. Setiap orang memiliki gambaran ataupun 

pendapat tersendiri mengenai konsep-konsep tertentu, oleh sebab itu peneliti 

membuat konseptualisasi yang akan digunakan dalam penelitian ini.   

a. Surat Kabar 

Surat kabar adalah salah satu jenis media massa yang berbentuk cetak, 

menggunakan tulisan dan gambar untuk menyampaikan isi pesannya, surat 

kabar dapat terbit dengan periode harian, mingguan maupun bulanan.   

b. Berita  

Berita merupakan laporan atau informasi mengenai sebuah berita atau 

keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi serta disampaikan melalui 

media massa.  

c. Berita Politik 

Berita politik merupakan segala pemberitaan yang menyangkut peristiwa-

peristiwa ketatanegaraan dan berbagai macam aktifitas politik yang dilakukan 

oleh para pelaku politik di partai politik, lembaga-lembaga, maupun 

masyarakat umum.  

 

2. Definisi Operasional 

Menurut Eriyanto (2011: 182) Agar dapat diteliti, konsep yang 

digunakan harus diubah dari tingkat konseptual ke empiris (variabel). Dalam 

penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui beberapa hal terkait 

pemberitaan. Agar dapat diteliti secara empiris, konsep yang digunakan harus 
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diturunkan ke dalam bentuk variabel agar memiliki variasi nilai. Variabel 

yang digunakan peneliti yaitu berupa tema pemberitaan pemilihan Gubernur 

NTB dan sasaran pemberitaan pemilihan Gubernur NTB. Variabel tersebut 

kemudian didefinisikan sebagai berikut.   

a. Tema Pemberitaan Pemilihan Gubernur NTB 

Tema pemberitaan pemilihan gubernur NTB merupakan pemberitaan 

yang berisikan isu-isu seputar pelaksanaan pemilihan Gubernur 2018 NTB, 

baik yang terkait politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Kemudian variabel 

tema pemberitaan pemilihan Gubernur NTB ini bagi ke dalam beberapa 

bentuk yaitu antara lain: 

 Tema Kandidat 

Tema kandidat memuat pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan 

seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.  

 Tema Kampanye 

Tema Kampanye merupakan tema yang membahas mengenai kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh kandidat dari pasangan calon gubernur sebagai 

usaha untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.  

 Tema Partai Politik 

Tema Partai politik adalah tema yang berisikan tentang berita organisasi-

organisasi politik yang bersifat nasional, terorganisir yang anggota-

anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. 

Pemberitaan yang berkaitan dengan partai-partai politik yang mendukung 

kandidat-kandidat calon Gubernur masuk ke dalam tema partai politik. 
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 Tema Lembaga Terkait Pemilihan  

Dalam tema ini, pemberitaan-pemberitaan yang berkaitan dengan 

lembaga-lembaga seperti KPU, bawaslu dan sebagainya masuk ke dalam tema 

terkait lembaga pemilihan.  

 Tema Penyimpangan 

Tema penyimpangan berisikan pemberitaan-pemberitaan yang berkaitan 

dengan hal-hal negatif yang terjadi selama periode pelaksanaan pemilihan 

Gubernur 2018 NTB. 

b. Sasaran Pemberitaan Pemilihan Gubernur NTB 

Sasaran pemberitaan pemilihan Gubernur NTB adalah yang menjadi 

sasaran/tujuan dari pemberitaan pelaksanaan pemilihan Gubernur 2018 NTB. 

Adapun yang termasuk ke dalam sasaran pemberitaan pemilihan Gubernur 

NTB meliputi antara lain:  

 Masyarakat 

Masyarakat adalah sekelompok orang yang relative independen dan 

tinggal di suatu wilayah.  

 Lembaga/ Partai Politik 

Pemberitaan-pemberitaan yang ditujukan kepada suatu golongan yang 

terorganisasi seperti lembaga maupun partai politik tergolong ke dalam 

sasaran ini.  

 Individu 

Individu adalah unit terkecil dari pembentuk masyarakat maupun 

kelompok. Individu berarti hanya ada dua orang tunggal yang menjadi sasaran 

pemberitaan.  
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Tabel 2.2 Definisi Operasional Variabel  

Variabel Indikator 

Tema 

Pemberitaan 

Pemilihan 

Gubernur 

NTB 

Tema Kandidat - Memuat mengenai profil kedua pasangan 

calon selama proses pelaksanaan pemilihan 

Gubernur 2018 NTB. 

Tema Kampanye - Memuat berita mengenai tindakan atau 

usaha untuk memperoleh dukungan 

masyarakat. 

- Kampanye yang dimaksud berbentuk 

rencana yang akan dilakukan jika terpilih.  

Tema Partai 

Politik 

- Membahas mengenai partai politik yang 

terkait dalam pemilihan. 

- Rencana maupun kegiatan dari partai 

politik. 

- Keputusan maupun kebijakan dari partai.  

Tema Lembaga 

Terkait Pemilihan 

- Lembaga terkait pemilihan diantaranya 

yaitu KPU dan Bawaslu. 

- Memuat berita mengenai administrasi, 

prosedur, maupun pernyataan-pernyataan 

mengenai pelaksanaan pemilihan Gubernur 

NTB 

Tema 

Penyimpangan 

- Memuat mengenai berita-berita negatif 

selama pelaksanaan pemilihan Gubernur 

NTB.  

- Kampanye hitam, politik uang maupun 

perilaku-perilaku curang dari pihak-pihak 

yang terlibat selama pelaksanaan 

pemilihan.   

Sasaran 

Pemberitaan 

Pemilihan 

Gubernur 

NTB 

Masyarakat - Berita ditujukan kepada khalayak luas. 

Lembaga / Partai 

Politik 

- Berita menyangkut kepentingan suatu 

lembaga. 

Individu - Berita ditujukkan hanya kepada satu atau 

dua orang saja.  

- Tidak terkait dengan masyarakat banyak.  
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D. STRUKTUR KATEGORISASI 

Menurut Eriyanto (2011: 202) Struktur kategori merupakan unsur 

penting dalam pengukuran pada penelitian analisis isi. Kategori merupakan 

bagaimana kita mengetahui bagian dari isi yang ingin diketahui. Dalam 

menyusun struktur kategori, ada tiga prinsip yang tidak boleh dihilangkan 

dalam menyusun kategori, prinsip-prinsip tersebut adalah:  

 Prinsip pertama adalah terpisah satu sama lain, maksudnya antar 

kategori yang ditentukan harus dapat dibedakan secara jelas.  

 Prinsip yang kedua adalah lengkap, berarti kategori yang disediakan 

haruslah lengkap menyangkut tentang semua kemungkinan  kategori 

yang mungkin muncul.  

 Selanjutnya prinsip yang terakhir adalah reliabel, maksudnya ialah 

kategori yang ditentukan memiliki penafsiran yang sama antar satu 

orang dengan orang yang lain.  

Sesuai dengan operasionalisasi konsep yang sudah dibuat peneliti, maka 

peneliti merumuskan kategorisasi menjadi : 

1. Dalam rubrik polhukam yang terkait dengan tema pemberitaan tentang 

pemilihan Gubernur 2018 NTB meliputi kategorisasi, yaitu sebagai 

berikut.  

Tema : 

a. Tema Kandidat 

b. Tema Kampanye 

c. Tema Partai Politik 

d. Tema Lembaga Terkait Pemilihan 
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e. Tema Penyimpangan 

2. Sedangkan sasaran dalam rubrik polhukam yang memberitakan tentang 

pemilihan Gubernur 2018 NTB, diantaranya : 

a. Masyarakat 

b. Lembaga / Partai Politik 

c. Individu 

 


