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Mahasiswa merupakan calon – calon intelektual yang peka dan kritis terhadap fenomena yang 

terjadi dalam masyarakat. Mahasiswa sebagai agent of change berusaha untuk melakukan kontrol 

sosial terhadap kebijakan pemerintah melalui Rubrik Prokon Aktivis Harian Jawa Pos, dengan 

memberikan opininya yang berupa saran dan kritik, dengan melakukan interpretasi, penilaian, 

dan koreksi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Dalam penelitian ini difokuskan pada kebijakan pemerintah. Atas dasar latar belakang tersebut, 

maka penulis ingin mengetahui bagaimana bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh mahasiswa 

terhadap kebijakan pemerintah dan pihak – pihak mana saja yang menjadi sasaran pesan dalam 

kontrol sosial tersebut. 

Penelitian ini mengambil obyek penelitian pada Rubrik Prokon Aktivis Harian Jawa Pos. Teori 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pesan. Prinsip teori ini adalah bagaimana cara 

pembuatan, pemrosesan, dan penerimaan pesan terjadi, sehingga suatu media massa, khususnya 

surat kabar dapat dijadikan sebagai media kontrol sosial.  

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi dengan tipe penelitian deskriptif kuantitatif. 

Satuan ukurnya menggunakan frekuensi kemunculan paragraf. Penelitian ini menggunakan 

struktur kategori yang terdiri dari kontrol sosial yaitu kritik dan saran. Dan kategori kelompok 

sasaran pesan dalam kontrol sosial yaitu pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Sedangkan 

samplingnya menggunakan purposive sampling, artinya pemilihan sampel diambil berdasakan 

tujuan tertentu, yakni dipilih berdasarkan penilaian tertentu yang memiliki kaitan langsung 

dengan tema – tema kebijakan pemerintah yang sudah ditentukan. Berdasarkan klasifikasi 

tersebut jumlah sample yang digunakan dalam penelitian sebanyak lima belas judul Prokon 

Aktivis yang muncul selama edisi 01 Maret – 31 Maret 2005. Teknik pengolahan datanya 

dengan mengelompokkan kategori – kategori yang sudah ditentukan, dengan menggunakan 

teknik coding. Adapun analisa datanya dilakukan dengan menyusun dan menyajikan data secara 

berurutan dan disebutkan frekuensinya, kemudian dimasukkan dalam table dan diinterpretasikan. 

Uji reabilitas menggunakan coder lain. Untuk menghitungnya menggunakan rumus Holsty dan 

selanjutnya dimasukkan dalam rumus Scott 

  

 


