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Surat kabar merupakan sumber informasi bagi masyarakat tang selalu menyajikan peristiwa-

peristiwa actual dan factual. Salah satunya tentang pemilihan kepala daerah (pilkada). 

Masyarakat bisa mengetahui proses Pilkada pada masing-masing daerah. Pilkada dimaksudkan 

untuk memilih calon Gubernur dan wakilnya, Wali Kota dan wakilnya serta Bupati dan wakilnya 

pada masing-masing daerah. Pemberitaan tentang Pilkada pada surat kabar sangat rawan, 

terutama jurnalis. Kebanyakan jurnalis media massa tidak seimbang membuat berita karena 

memang terpengaruh oleh bisnis dan ekonomi politik media. Kondisi inilah yang memaksa 

jurnalis untuk berjalan di atas dua sisi; sisi kebenaran dan sisi komersial. 

Disinilah kiranya, ketika terdapat ketidakseimbangan dalam pemberitaan Jawa Pos, mahasiswa 

dapat menjadi pengotrol media untuk menemukan kredibilitas Jawa Pos, karena mahasiswa 

dianggap orang yang mempunyai intelektual dan pengkritisan yang tajam. Mahasiswa dituntut 

untuk dapat berperanan lebih nyata terhadap perubahan atau paling tidak menjadi pendokong 

dari sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. 

Berdasarkan gambaran di atas, peneliti merumuskan masalah yaitu sebarapa tinggi kredibilitas 

surat kabar harian Jawa Pos dalam pemberitaan tentang Pilkada dalam pandangan mahasiswa. 

Kegunaan dari penelitian ini adalah secara akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu komunikasi serta memberikan 

motivasi bagi peneliti yang lainnya. Secara praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini dijadikan 

sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pihak penerbit akan suatu pemberitaan serta 

menekankan pentingnya kredibilitas surat kabar itu sendiri dalam menulis suatu berita. Teori 

yang digunakan adalah use and gratification. Adapun teknik pengumpulan data yaitu (1) 

Kuisioner dan (2) Dokumentasi. Objek penelitian ini adalah aktivis mahasiswa ekstra kampus 

yang terdiri dari HMI,PMII,GMNI,KAMMI dan LMND. 

Adapun dalam penelitian ini menggunakan tipe deskriptif, dengan dasar penelitian survey. 

Pengukuran data menggunakan skala likert dan teknik analisa data menggunakan statistik 

deskriptif, karena untuk menganalisa data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum. Rumus yang digunakan adalah mean (rata-rata) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat keakuratan berita masuk dalam kategori sangat 

tinggi dengan prosentase sebanyak 2,52 %. Keseimbangan masuk dalam kategori sedang dengan 

jumlah 2,34 %. Begitu pula dengan kejelasan berita masuk dalam kategori tinggi dengan jumlah 

2,42 %. Serta kenetralan berita juga masuk dalam kategori tinggi dengan jumlah 2,63 %. Jadi 

tingkat kredibilitas surat kabar harian Jawa Pos dalam pemberitaan tentang Pilkada dalam 

pandangan aktivis mahasiswa ekstra kampus sangat tinggi sebanyak 2,52 %. Sehingga dapat 

disimpulkan, semakin terpenuhinya kaidah-kaidah penyampaian berita, maka semakin tinggi 

kredibilitas berita di mata khalayak 

Peneliti menyarankan, hasil yang peneliti peroleh bisa dikembangkan oleh peneliti lain yang 



sekiranya dapat mengetahui bagaimana kredibilitas surat kabar yang ideal, karena kredibilitas 

surat kabar merupakan cermin bagi perkembangan surat kabar kelak dan masa depan pembaca.  

 


