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ABSTRAK 

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memunculkan 
komunikasi yang mampu mendorong timbulnya dialog antar bangsa dan negara 
sehingga tercipta globalisasi. Hampir tidak ada kejadian sekeeD apapun yang 
mampu menutup diri dari Uputan media Massa. Termasuk kejadian yang 
berlangsung di negara berkembang. Banyak diungkapkan bahwa berita Delara 
berkembang serinl dipublikasikan negatif seperti hanya berisi tentang beneana 
alam, perang, konftik politik, Innasi, pengungsi, dan hal sejenis lainnya. Berita 
seperti ini menjadi laporan rutin bntor berita dari negara maju yang lebih 
menguasai teknologi komuniluui dan informasi. Inilah yang menjadi keberatan 
negara berkembang terhadap media Massa dari negara maju yang 
menyebabkan terjadinya ketimpangan informasi. Padahal tidak sedikit dari 
negara berkembang yang menjadi pelanggan kantor berita dari negara maju. 
Kenyataan tentang rendahnya infrastruktur dan teknologi komunikasi di 
negara berkembang semakinmembuat--negara tersebut tergantung pada negara 
majo di bidang komunikasi dan informasi. Konsekuensi logis yang harus 
diterima adalah banyak berita yang beredar di Delara berkembang diproduksi 
oleh negara maju. Gambaran tentang berita negara berkembang inilab yang 
ingin diketahui dalam penelitian skripsi ini. 

Untuk mengetahui bagaimana gambaran berita Delara berkembang 
peneliti melihatnya dari segi tema berita dan sumber berita yang 
memproduksinya. penelitian ini bertipe deskriptif dan menggunabn teknik 
analisis isi untuk mengbji berita sebagai suato pesan. Populasi penelitian ini 
adalab siaran Dunia Dalam Berita di TVRI dari tanggal 1 Januari-30 April 
1995 • Jumlab sampel yang digunakan adalah SOO/.· dari populasi atau 993 
satuan berita. Teknik pengambDan sampel menggunakan sampling sistematik. 
Unit analisis dalam penelitian ini adalah setiap satuan berita negara 
berkembang • Teknik analisis data untuk memperoleh gambaran berita negara 
berkembang dengao menggunakan tabel frekuensi dan untuk mengetabui 
sumber berita yang memproduksi berita tentang negara berkembang dengan 
menggunakan tabel silang. 

Berdasarkan temuan data, interpretasi dan analisisnya diperlihatkan 
bahwa berita negara berkembang pada siaran Dunia Dalam Berita sebagian 
besar dlproduksi oleh sumber berita dari negara maju yaitu WTN dan CNN. 
Tema berita negara berkembang yang mempunyai persentase tinggi mengisi 
pemberitaan adalah tema berita politik, ekonomi dan sosiaL Berita negara 
berkembang yang ditayangkan ternyata tidak sekedar berisi hal-hal negatif 
seperti yang disebutkan di atas, tetapi juga banyak memaparkan kemajuan 
pembangunan di negara berkembang. bahkan peranannya bagi dunia. 
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