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Penelitian ini dilakukan pada Surat Kabar Harian Tribun Kaltim dengan mengambil judul 

“Analisis Isi Rubrik Salam Tribun” pada Surat Kabar Harian Tribun Kaltim edisi 1-31 Agustus 

2005. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui tema apa saja yang 

disampaikan dalam setiap pernyataan yang ada pada Rubrik Salam Tribun pada Surat Kabar 

Harian Tribun Kaltim edisi 1-31 Agustus 2005. (2). Untuk mengetahui siapa saja yang menjadi 

sasaran dari setiap pernyataan yang dimuat dalam Rubrik Salam Tribun yang ada pada Surat 

Kabar Harian Tribun Kaltim edisi 1-31 Agustus 2005. 

Ruang lingkup penelitian ini adalah semua Rubrik Salam Tribun yang terdapat pada Surat Kabar 

Harian Tribun Kaltim edisi 1-31 Agustus 2005, yang berjumlah sebanyak 26 edisi karena pada 

hari Minggu Rubrik Salam Tribun tidak terbit. 

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara membaca keseluruhan rubrik Salam 

Tribun yang ada, kemudian isi masing-masing pernyataan yang sekaligus merupakan data 

dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan kategori yang telah dibuat. Adapun tahapan 

pengumpulan datanya meliputi: 

1. Mengumpulkan semua Rubrik Salam Tribun edisi 1-31 Agustus 2005 dengan cara membuat 

kliping. 

2. Mengelompokkan masing-masing pernyataan sesuai dengan kategori yang telah dibuat yaitu 

kategori tema/fakta dan kategori sasaran. 

3. Memasukkan semua data dalam lembar kerja yang merupakan cek list berdasarkan 

kategorinya. 

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi media massa. Sesuai 

tuntutan daripada tujuan penelitian maka terdapat dua kategori yang dipilih yaitu ketegori tema 

dan kategori sasaran. 

Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan data hasil penelitian adalah; bahwa tema yang 

muncul pada Rubrik SalamTribun yang terdapat pada Surat Kabar Harian Tribun Kaltim cukup 

beragam namun jumlahnya tidak proporsional, artinya ada tema yang terlalu mendominasi, 

sementara ada juga tema yang minim sekali dan bahkan tidak muncul sama sekali. Adapun tema 

yang paling banyak muncul selama periode penelitian (Agustus 2005) adalah tema Ekonomi. 

Sedangkan yang menjadi sasaran dari setiap pernyataan yang dimuat dalam Rubrik Salam Tribun 

yang ada pada Surat Kabar Harian Tribun Kaltim adalah juga bervariasi antara individu, 

masyarakat, dan lembaga. Namun yang mendominasi adalah sasaran yang ditujukan kepada 

lembaga yaitu pemerintah.  

  

 


