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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pada umumnya manusia selalu mencari informasi yang dianggap perlu

untuk   mereka ketahui. Masyarakat dapat mengikuti peristiwa-peristiwa yang 

terjadi disekitarnya maupun ditempat lain melalui informasi yang diperoleh. 

Sarana untuk mendapatkan informasi biasa disebut media massa. Media messa 

mempunyai peranan penting untuk menyebarluaskan informasi. Dengan 

adanya media massa, informasi seperti peristiwa politik dapat disebarluaskan 

secara luas kepada masyarakat. 

Peristiwa politik menarik bagi media massa untuk dijadikan bahan liputan 

karena, era mediasi dimana para aktor politik membutuhkan media agar selalu 

mendapatkan liputan mengenai kegiatannya, dan peristiwa politik dalam 

bentuk tingkah laku dan pernyataan politik selalu mempunyai nilai berita 

bahkan dalam peristiwa konflik yang rutin sekalipun (Hamad, 2004:1). 

Sebagai lembaga yang besifat mandiri (independent) dalam melakukan 

fungsinya sebagai fungsinya sebagai kontrol sosial. Terus berupaya objektiv 

dalam menyajikan informasi agar terhindar dari keberpihakan dan 

ketergantungan dengan kelompok tertentu dalam masyarakat.  

Media massa seperti surat kabar, radio, televisi, majalah, website, dan lain-

lain, hadir dengan karakteristik yang berbeda-beda, strategi yang berbeda-

beda, keunggulan, serta audience yang berbeda-beda. Media adalah alat ukur 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada 

khalayak. Sedangkan pengertian media massa adalah alat yang digunakan 
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dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan 

alat komunikasi seperti surat kabar, radio dan televise. Pengertian tersebut 

menunjukkan bahwa media massa dapat diartikan sebagai alat komunikasi 

yang digunakan dalam bentuk media dalam menyampaikan informasi kepada 

publik dalam jumlah yang banyak dan diterima dalam waktu sama secara 

serentak.  

Media massa dalam tradisi demokrasi yang ada di Indonesia, kerap disebut 

sebagai “the fourth estate of democracy” atau pilar keempat demokrasi. 

Disebut sebagai pilar keempat demokrasi, karena system demokrasi 

sebenarnya mengenal keseimbangan tiga pilar, yakni eksekutif, legislative dan 

yudikatif. Media massa diharapkan mewakili masyarakat untuk memberikan 

tekanan penyalahgunaan kekuasaan yang ada di Indonesia terlebih pada 

kondisi politik, agar bias beroprasi secara professional dan benar (Armando, 

2011:28) 

Media yang berfungsi menyebarluaskan informasi kepada khalayak/ 

publik seharusnya bekerja berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, 

keberagaman, kebenaran dan kualitas informasi, mempertimbangkan tatanan 

sosial dan solidaritas serta akuntabilitas. Oleh karena itu, pengelola media 

media seharusnya mematuhi prinsip-prinsip tersebut. Prinsip kebebasan disini 

merujuk pada kebebasan media atau kemandirian media (ruang redaksi) dalam 

memproduksi dan menyebarluaskan isi media dari intervensi pemilik dan juga 

pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi terhadap 

media. 
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  Salah satu konsep yang paling dekat untuk melihat kualitas informasi 

adalah dari segi objektivitas. Objektivitas berita ialah merupakan penyajian 

berita yang bersifat netral, tidak berat sebelah atau seimbang, dan selalu 

bekerja berdasarkan fakta bukan pandangan atau keyakinan pribadi. (McQuail, 

2011:222). Namun saat ini tingkat keobjektivitasan media massa di Indonesia 

masih kurang objektif karena adanya unsur kecenderungan media yang 

mengarah kepada satu tokoh, sehingga masih menimbulkan unsur 

keberpihakan terhadap satu tokoh sehingga membuat pemberitaan tersebut 

tidak objektif. 

Media dalam fenomena dan kehidupan politik era kini memiliki posisi 

yang sangat penting. Media kini bukan saja menjadi informasi politik, 

melainkan juga sebagai faktor pendorong terjadinya perubahan politik. 

Peristiwa politik yang saat ini sedang menjadi pembicaraan dimedia massa, 

ialah Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) kota Malang. Walaupun pemilihan 

kepala daerah kota Malang akan berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 

mendatang. Akan tetapi hal tersebut sudah menjadi sorotan media massa, 

terutama pada bulan desember 2017 hingga Januari 2018 sebelum masa 

kampanye berlangsung. Pemberitaan seputar pilkada pada bulan tersebut 

mulai menjedi sorotan karena bermunculnya isu-isu politik yang mewarnai 

pilkada. Seperti halnya isu seputar manuver-manuver partai politik besar yang 

mendukung salah satu kandidat calonnya, isu seputar pencarian pasangan yang 

calon yang akan mendukung salah satu kandidat calon. Dengan munculnya 3 

(tiga) kandidat calon wali yang masing-masing diusung oleh partai besar yang 
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berkoalisi yakni Muhammad Anton, Yaqud Ananda Gudban, dan yang 

terakhir adalah pasangan Sutiaji. 

 Media massa khususnya media cetak digunakan sebagai sarana untuk 

menarik perhatian masyarakat melalui pemberitaannya. Peranan media cetak 

lokal dalam menyambut pemilihan kepala daerah 2018 memberikan pengaruh 

terhadap elektabilitas tokoh, seperti calon walikota maupun bupati. 

Pemberitaan melalui media ini kemudian memberikan pengaruh terhadap 

pandangan (kognisi) masyarakat mengenai individu atau kelompok 

kepentingan yang memanfaatkan media apakah individu atau kelompok 

tersebut memiliki kredibilitas dan kompetensi.  

Objek penelitian ini menggunakan media cetak (surat kabar) sebagai 

bahan penelitian yang membahas mengenai pilkada. Maka dalam hal ini 

peneliti mengambil sampel pada media cetak regional yaitu Malang Post. 

Malang Post sendiri merupakan media cetak lokal atau regional yang popular 

dan penyebarannya mencakup kota Malang, kab. Batu dan kan. Malang. 

Survey oleh Dewan Pers Nasional tahun 2004, Malang Post masuk kategori 

koran harian di pulau Pulau Jawa yang konsisten dalam pemberitaan. 

Disimpulkan dalam survey tersebut , Malang Post menduduki peringkat ke-15 

dalam rangking media performa berdasarkan total skor penilaian. Dari segi 

nilai informasi (information value) berita-berita menduduki peringkat ke-13. 

Malang Post menduduki peringkat ke-18 dari 28 media cetak yang diteliti 

secara khusus oleh Dewan Pers Nasional di Pulau Jawa pada bulan Juli dan 

Agustus 2004.  
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Berdasarkan uraian diatas, dipandang perlu melakukan penelitian ini dengan 

asumsi bahwasannya pemberitaan yang objektif dalam artian memiliki bentuk 

yang faktual, akurat, jujur terhadap realitas dan dapat memisahkan fakta dan 

opini, berimbang dan tidak memihak itulah yang dibutuhkan masyarakat. 

Berdasarkan deskripsi diatas maka peneliti akan mencoba meneliti tentang 

objektivitas media cetak dalam memberitakan fenomena seputar pilkada kota 

Malang. Dengan judul Objektivitas Pemberitaan Pilkada Kota Malang 2018 

(Analisis Isi Berita Di harian Pagi Malang Post Periode Tanggal 02 

Desember 2017-06 Januari 2018) Dengan fokus penelitian, bagaimana jenis 

fakta, akurasi berita, kelengkapan berita, relevansi, tipe liputan, dan arah berita. 

B. Rumusan Masaah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka peneliti membuat rumusan 

masalah penelitian, seberapa besar frekuensi tingkat objektifitas pemberitaan 

pilkada Kota Malang 2018 di media cetak Malang Post ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui objektifitas media cetak Malang 

Post dalam menyajikan berita seputar pilkada kota Malang 2018. 

D. Manfaat Penelitian 

D.1.Manfaat Akademis 

Penelitian ini dapat menambah kajian ilmu komunikasi yang berkenaan 

dengan objektivitas pada suatu pemberitaan di media cetak, terutama 

penelitian dibidang analisis isi. Dan menjadi sarana pembelajaran dan 

pengembangan ilmu dibidang komunikasi. Serta masukan bagi rekan-rekan 

Mahasiswa yang nantinya mengadakan penelitian terhadap masalah yang 

sama dengan metode analisis isi tipe kuantitatif deskriptif. 
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D.2.Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengelola media khususnya 

Malang Post dalam mengemas berita, terutama mengenai objektivitas 

pemberitaan pada kategori tipe liputan yang meliputi keseimbangan dalam 

pemberitaan seputar pilkada kota Malang 2018 

 


