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Penelitian ini mendeskripsikan keterbacaan press release Siloam Hospitals Surabaya. Penelitian 
ini dilakukan untuk mengukur seberapa mudah informasi dari organisasi, berupa press release, 
dipahami oleh wartawan yang meliput event di organisasi tersebut. Setiap public relations tentu 
ingin pemberitaannya dimuat media massa. Selain pembiayaan yang rendah, publisitas dinilai 
lebih kredibel dan objektif daripada beriklan. Tetapi dalam membaca teks press release 
wartawan tidak terlepas dari pengalaman-pengalamannya yang mempengaruhi pemahaman 
terhadap teks tersebut. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini 
adalah bagaimana tingkat keterbacaan press release yang dikeluarkan oleh public relations 
Siloam Hospitals Surabaya selama tahun 2011 dengan menggunakan Cloze Procedure. Sehingga 
terdapat 3 press release yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori informasi dari 
Shanon dan Weaver yang berbicara mengenai pengiriman sejumlah informasi yang maksimum 
melalui saluran yang ada untuk membawa informasi. Metode yang digunakan adalah metode 
readability dengan menggunakan teknik Cloze Procedure. Penelitian ini menggunakan sampel 
total sampling dengan jumlah 20 wartawan. Hasilnya, teknik Cloze Procedure memberikan 
kategori standar pada ketiga press release yang diujikan. Standar disini diartikan tidak susah dan 
tidak mudah dipahami. Usia 26-29 tahun lebih mudah memahami press release, begitu pula 
responden yang telah bekerja selama 1-5 tahun dan yang mengisi cloze test dengan durasi 9-13 
menit dan 14-18 menit. Redudansi yang dilakukan setiap responden untuk mengisi cloze test 
berbeda-beda dikarenakan prior knowledge, recall process dan retention juga berbeda. 
Responden cenderung tidak memahami istilah kedokteran dan kalimat majemuk yang panjang 
dalam press release. 
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