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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari komunikator 

kepada komunikan, yang mana proses ini akan berlangsung dengan melibatkan 

unsur-unsur sebagai berikut: sumber, pesan, saluran, penerima dan efek. Menurut 

McQuail (1989), komunikasi merupakan suatu proses di mana seorang individu 

(komunikator) menyampaikan rangsangan biasanya dalam simbol-simbol verbal 

untuk mengubah perilaku individu lain (komunikan). Penjelasan tersebut 

menunjukkan bahwa saluran atau media merupakan salah satu unsur penting 

dalam proses komunikasi. Saluran komunikasi sendiri dapat diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu saluran personal dan saluran massa atau media massa. 

Proses komunikasi, terutama komunikasi massa tidak pernah lepas dari 

peran media. Media massa menjadi penyalur pesan atau informasi yang ingin 

disampaikan komunikator kepada masyarakat luas.  Oleh karena itu, media massa 

berkembang menjadi pusat penyedia dan penyampai berbagai informasi yang 

terjadi di tengah masyarakat. Media massa memiliki peran penting dalam 

mengekpresikan, mendukung, dan mengakui suatu budaya yang berlaku dalam 

masyarakat. 

Arti media massa sendiri mengacu pada sekumpulan media teknologi, 

yang mampu menjangkau masyarakat luas melalui media massa. Dalam 
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perkembangannya, terdapat bermacam media komunikasi yang tersebar dalam 

masyarakat, yaitu media cetak dan media elektronik. 

Media cetak merupakan media yang ditampilkan dalam bentuk cetakan 

dalam kertas. Media ini pertama kali ditemukan pada tahun 1455 oleh Johannes 

Gutenberg. Pada awal kemunculannya, media yang digunakan masih berupa daun 

atau tanah liat. Hingga saat ini perkembangan media cetak semakin maju, baik 

dalam hal media, bentuk, serta teknis serta alat-alat percetakannya. Contoh media 

cetak antara lain majalah, tabloid, bulletin, juga surat kabar. 

Menurut kamus komunikasi Surat kabar adalah lembaran yang tercetak 

yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri: terbit secara 

periodik, bersifat umum, isinya termasuk aktual, mengenai apa saja dan dari mana 

saja di seluruh dunia yang mengandung nilai untuk diketahui khalayak 

(Effendy,1989: 241). 

Surat kabar boleh dikatakan sebagai media massa tertua sebelum 

ditemukan Film, Radio dan TV. Surat kabar memiliki keterbatasan karena hanya 

bisa dinikmati oleh mereka yang melihat huruf, serta lebih banyak disenangi oleh 

orang tua dari pada kaum remaja dan anak-anak dan salah satu kelebihan dari 

surat kabar ialah di mana ia mampu memberi informasi ke tempat yang jauh. 

Surat kabar memiliki inovasi yang tinggi dibanding buku cetak dan kekhususan 

dari surat kabar jika dibandingkan dengan sarana budaya komunikasi lainnya 

terletak pada individualisme. Orientasi pada kenyataan, kegunaan dan 

kecocokannya dengan tuntutan kebutuhan kelas sosial baru yakni para usahawan 

kota dan orang professional. 
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Menurut Suwardi (1993), umumnya isi dari suatu surat kabar terdiri dari 

berita utama yang terletak di halaman depan, berita biasa, rubrik opini, reportase, 

wawancara, feature, iklan, cerita pendek, cerita bergambar, dan lain-lain. Semua 

komponen itu diramu sedemikian rupa agar pembaca tertarik membaca dan 

menjadi pelanggan surat kabar itu. 

Surat kabar umumnya didominasi dengar berbagai berita mulai dari lokal 

sampai internasional yang dibuat dengan berbagai macam penulisan berita. 

Menurut Wahyudi (1997:21) berita sendiri adalah laporan tentang peristiwa atau 

pendapat yang memiliki nilai penting, menarik bagi sebagian khalayak, masih 

baru dan dipublikasikan secara luas melalui media massa periodik. Peristiwa atau 

pendapat tidak akan menjadi berita apabila tidak dipublikasikan melalui media 

massa periodik. Pengertian ini dapat dipahami bahwa berita bukan hanya kejadian 

atau peristiwa, tetapi juga pendapat yang memiliki nilai penting, menarik dan 

aktual. Termasuk di sini adalah berita tentang negara berkembang. 

Dalam definisi ilmu sosial, negara berkembang adalah negara dengan 

pendapatan rata-rata (income perkapita) yang relatif rendah, indeks perkembangan 

manusia tercatat dibawah standar normal global, dan infrastruktur yang masih 

relative berkembang. Pembangunan di negara berkembang masih belum 

maksimal. Pendapatan penduduk di sektor swasta dan juga pemerintahan 

tergolong rendah. Tidak hanya itu, daya saing negara berkembang di pasar 

Internasional juga rendah. Sektor swasta maupun pemerintahan memiliki 

tabungan yang minim dan tingginya utang kepada pihak luar negeri. Finansial 

pemerintah maupun swasta bergantung pada pinjaman asing, investasi swasta dari 
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luar dan juga bantuan dari negara lain. 

Negara berkembang secara sengaja membatasi pengeluaran untuk sektor 

sosial sebab dana dialokasikan ke sektor lain yang dirasa lebih urgent

Penelitian ini sendiri mengambil Surat Kabar The Jakarta Post sebagai 

subyek penelitiannya. Sebagai salah satu surat kabar di Indonesia, The Jakarta 

Post adalah salah satu harian Indonesia berbahasa Inggris terkemuka di Indonesia 

saat ini. Secara prestasi, surat kabar ini juga menjadi salah satu surat kabar yang 

. seperti 

misalnya infrastruktur ataupun pendidikan. Bahkan negara tertentu tidak 

menyediakan jaminan sosial bagi penduduk yang cacat, hamil, pengangguran, 

sakit, dan mati.  

Banyak perbedaan besar antara negara maju dan negara berkembang yang 

mana negara maju bisa memenuhi kebutuhannya sendiri sedangkan negara 

berkembang sedang menuju proses menjadi negara maju. Negara berkembang 

adalah negara yang merasakan perkembangan industri pertama kali. Sedangkan 

negara maju merupakan negara yang telah melewati perkembangan ekonomi 

industri dan karena alasan inilah mayoritas pendapatannya berasal dari sektor jasa. 

Karena faktor industrialisasinya yang sudah besar negara maju sulit untuk 

mendapatkan terobosan pertumbuhan ekonomi sedangkan ekonomi di negara 

berkembang meningkat dengan pesat karena mengaplikasikan teknologi dari 

negara maju. Hal ini menyebabkan negara maju pertumbuhan ekonominya rendah 

dan negara berkembang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oleh karena 

itu berinvestasi di negara berkembang lebih menjanjikan dibandingkan 

berinvestasi di negara maju. 
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selamat dari krisis keuangan Asia 1997 dan saat ini memiliki sirkulasi sebesar 

40.000 eksemplar dan telah memiliki 41.049 pelanggan pada bulan Desember 

1998. 

 

I.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian melalui latar belakang masalah di atas, selanjutnya 

peneliti memformulasikan perumusan masalah sebagai berikut: 

"Tema-tema berita negara berkembang apa saja yang dimunculkan di halaman 

Internasional Surat Kabar The Jakarta Post selama periode Januari - Juni 1999?" 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: mendeskripsikan tema-tema berita tentang negara berkembang yang 

dimunculkan di halaman Internasional Surat Kabar The Jakarta Post selama 

periode Januari - Juni 1999. 

 

I.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian 

ilmu komunikasi yang berkaitan dengan metode analisis isi tentang 

pemberitaan negara-negara secara umum, khususnya negara berkembang 

melalui media-media berbahasa asing. 
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2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

kepada Surat Kabar The Jakarta Post, berkaitan dengan pemberitaan yang 

ada di halaman internasionalnya, terutama tentang negara-negara 

berkembang. 

 

I.5. Kerangka Konsep 

I.5.1. Surat Kabar sebagai Media Komunikasi 

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari komunikator 

kepada komunikan. Proses komunikasi akan berlangsung dengan melibatkan 

unsur-unsur sebagai berikut: sumber, pesan, saluran, penerima dan efek. Menurut 

McQuail (1989), komunikasi merupakan suatu proses dimana seorang individu 

(komunikator) menyampaikan rangsangan biasanya dalam simbol-simbol verbal 

untuk mengubah perilaku individu lain (komunikan). Penjelasan tersebut 

menunjukkan bahwa saluran atau media merupakan salah satu unsur penting 

dalam proses komunikasi. Saluran komunikasi sendiri dapat diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu saluran personal dan saluran massa atau media massa. 

Media tidak hanya sekedar penyebar informasi. Media memiliki sejumlah 

tanggung jawab ikut aktif melibatkan diri dalam interaksi sosial dan kadangkala 

menunjukkan arah atau memimpin, serta berperan serta dalam menciptakan 

hubungan dan integrasi. Dalam masyarakat, media bergerak dengan ditandai oleh 

adanya penyebaran kekuasaan, yang diberikan kepada individu, kelompok, dan 

kelas sosial secara tidak merata. McQuail (1989), menyebutkan media seringkali 

dipandang sebagai alat kekuasaan yang efektif karena kemampuannya untuk 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Penggambaran Negara Berkembang..... YUFI  VIRDA F.



 7 

melakukan salah satu atau lebih dari beberapa hal seperti: menarik dan 

mengarahkan perhatian, membujuk pendapat dan anggapan, mempengaruhi 

pilihan sikap, memberikan status dan legitimasi, mendefinisikan dan membentuk 

persepsi realitas. 

Salah satu media yang sering digunakan dalam membentuk persepsi 

realitas sebagaimana disebutkan di atas adalah surat kabar. Surat kabar telah lama 

dipergunakan untuk penyebaran informasi. Sejalan dengan berjalannya waktu, 

surat kabar tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi saja, tetapi banyak fungsi 

yang dapat diberikan oleh surat kabar. 

Menurut kamus komunikasi Surat kabar adalah lembaran yang tercetak 

yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri: terbit secara 

periodik, bersifat umum, isinya termasuk aktual, mengenai apa saja dan dari mana 

saja di seluruh dunia yang mengandung nilai untuk diketahui khalayak 

(Effendy,1989: 241). 

Pada dasarnya surat kabar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:  

1. Publisitas, dimana dalam hal ini surat kabar diperuntukkan untuk umum 

karena isinya berupa berita, tajuk rencana, artikel yang harus menyangkut 

masalah umum. 

2. Universalitas, yang mana surat kabar harus memuat aneka berita mengenai 

kejadian- kejadian di seluruh dunia tenatang segala aspek kehidupan 

manusia. Untuk memenuhi ciri-ciri inilah maka surat kabar yang besar 

harus menghadapi dirinya dengan wartawan-wartawan khusus mengenai 

bidang tertentu, menempatkan koresponden di kota-kota penting, baik 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Penggambaran Negara Berkembang..... YUFI  VIRDA F.



 8 

dalam negri untuk meliputi berita-berita nasional maupun berita-berita 

internasional yang terdapat di luar negeri.  

3. Aktualitas, yaitu kecepatan dalam menyampaikan laporan mengenai 

kejadian di masyarakat kepada khalayak. Aktualitas merupakan suatu hal 

terpenting karena berita aktual itu berita yang di cari-cari oleh pembaca 

dan dalam hal ini juga menyangkut maslah persainagan dengan surat kabar 

yang lain tentang keaktulitasan berita yang disajikan.   Aktualitas surat 

kabar dalam hitungan 24 jam yang terbit dalam bentuk harian harus 

disesuaikan dengan berita-berita yang disajikan pada media lain seperti 

Televisi dan Radio sehingga yang tidak sempat menonton berita mereka 

bisa membacanya di surat kabar. Terkalahnya surat kabar oleh media 

elektronik dalam hal kecepatan seperto ini menimbulkan konsekuensi pada 

jurnalistik surat kabar untuk menyusun beritanya sedemikian rupa 

sehingga bobotnya tidak pada hal-hal yang diketahui khalayak Radio dan 

Televisi.  

Surat Kabar pun mempunyai sifat sebagai berikut (Effendy, 1995:155): 

1. Terekam, di mana berita-berita yang disiarkan oleh surat kabar tersusun 

dalam alenia, kalimat, dan kata-kata yang tersusun dalam bentuk huruf 

yang dicetak pada kertas. Jadi setiap peristiwa yang diberitakan terekam 

dapat dibaca setiap saat dan dapat diulangi lagi serta bisa dijadikan 

dokumentasi dan bisa juga dijadikan bukti untuk keperluan tertentu. 

2. Menimbulkan perangkat mental secara aktif, di mana berita surat kabar 

yang disampaikan kepada khalayak menggunakan bahasa dengan huruf 
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yang tercetak mati di atas kertas. Agar bisa dimengerti maknanya oleh 

pembaca harus menggunakan perangkat mental secara aktif di mana 

wartawan yang menyusun berita harus menggunakan bahasa yang umum 

dan lazim sehingga mudah dicerna oleh pembaca. Hal ini erat kaitanya 

dengan sifat khalayak surat kabar yang heterogen yang tingkat 

pendidikannya tidak sama dan mayoritas berpendidikan rendah sehingga 

apabila berita yang disajikan sulit dimengerti maka lambat laun surat kabar 

akan kehilangan pembaca. 

3. Pesan menyangkut kebutuhan komunikan, dalam hal menyampaikan pesan 

kepada komunikan harus mengenai sasaran sehingga apa yang diinginkan 

tercapai. Wilbur Schramm dalam karyanya ‘’How Communication 

Works’’ (Effendy, 1995:159) menyatakan: 

1. Pesan hendaknya dirancang dan disampaikan sedemikian rupa 

sehingga dapat menarik sasaran yang dituju. 

2. Pesan hendaknya menggunakan tanda-tanda yang tertuju kepada 

pengalaman yang sama antara sumber dan sasaran sehingga mudah 

dimengerti.  

3. Pesan hendaknya membangkitkan kebutuhan akan sasaran dan cara 

untuk mendapatkan kebutuhannya. 

4. Pesan hendaknya memberikan saran untuk memperoleh kebutuhan 

yang layak bagi sasaran pada saat itu digerakkan untuk memberikan 

tanggapan yang dikehendaki. 

Surat kabar menurut periode terbitnya ada dua macam yaitu surat kabar 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Penggambaran Negara Berkembang..... YUFI  VIRDA F.



 10 

harian dan surat kabar mingguan (Assegaf, 1991:19). 

1. Surat kabar harian adalah surat kabar yang terbit setiap hari baik dalam 

bentuk edisi pagi maupun sore.  

2. Surat kabar mingguan adalah surat kabar yang terbit satu kali dalam 

seminggu.  

Dari segi ukurannya ada yang terbit dalam bentuk plano juga yang terbit 

dalam bentuk tabloid. Sedangkan isinya dapat dibedakan dua macam, yakni: 

1. Surat kabar yang bersifat umum, isinya terdiri dari berbagai macam 

informasi yang ditujukan untuk masyarakat umum. 

2. Surat kabar yang bersifat khusus, isinya memiliki ciri khas tertentu dan 

memiliki pembaca tertentu pula, misalnya surat kabar untuk wanita dan 

semacamnya. 

Sifat dan ciri penerbitan surat kabar juga dimiliki oleh penerbitan majalah 

atau berkala. Hanya saja bentuk majalah dan berkala lebih besar dari pada buku 

serta waktu terbitnya adalah mingguan, dwi mingguan dan bulanan. Paling sedikit 

terbit 1 kali dalam 3 bulan  

Surat kabar tidak hanya menjelaskan berita tetapi juga sebagai media 

untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai. (Effendy, 2006: 65) 

Adapun fungsi dari surat kabar ini adalah: 

1. Fungsi menyiarkan informasi  

Menyiarkan informasi merupakan fungsi yang pertama dan utama. Dimana 

khalayak sebagai pembaca berlangganan atau membeli surat kabar karena 

mereka memerlukan informasi mengenai berbagai hal dan peristiwa yang 
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terjadi dimuka bumi ini.  

2. Fungsi Mendidik 

Dalam hal ini surat kabar juga bisa dijadikan sebagai sarana pendidikan 

massa (mass education) karena surat kabar memuat tulisan-tulisan yang 

mengandung pengetahuan sehingga khalayak pembaca bertambah 

pengetahuannya. 

3. Fungsi Menghibur 

Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat oleh surat kabar untuk 

mengimbangi berita-berita berat (Hot News) yang berbobot. Isi surat kabar 

yang bersifat hiburan bisa berbentuk cerita pendek, teka-teki silang, pojok, 

karikatur dan juga tidak jarang berita yang mengandung rasa kemanusiaan 

(Human Interest). Pemuatan isi berita mengandung hiburan ini semata-

mata untuk melemaskan ketegangan pikiran pembaca setelah dihidangkan 

oleh berita-berita dan artikel yang berat. 

4. Fungsi mempengaruhi 

Ini merupakan perananan yang sangat penting dalam penyajian surat kabar 

yang di smapaikan pada khalayak ramai karena isi dari berita yang 

disajikan sangat penting untuk menarik perhatian pembaca agar ia tidak 

lari kepada media lain dalam mencari berita. Napoleon pada masa jayanya 

sangat takut pada empat surat kabar bila dibandingkan serangan serdadu 

dan senapan terhunus. Karena surat kabar yang independent ia bebas 

menyatakan pendapat dan kontrol sosial. Bukan surat kabar organ 

pemerintah yang membawakan suara pemerinatah. Dan fungsi yang 
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mempengaruhi dalam bidang perniagaan terdapat pada iklan-iklan yang 

dicantumkan pada surat kabar. 

Menurut Joseph A. DeVito (1997:511) Surat kabar mempunyai 2 fungsi 

umum:  

1. Merupakan sumber informasi tentang apa yang sedang terjadi di dunia dan 

daerah setempat. Orang lebih tua dan lebih terdidik membaca surat kabar 

untuk fungsi ini. Bagiam dari berita ini disajikan untuk meyakinkan kita 

akan pandangan atau pendapat tertentu. 

2. Untuk menghibur dan fungsi inilah digunakan oleh kaum muda dan kaum 

yang kurang terdidik membaca surat kabar dalam bentuk rubrik seni, 

olahraga atau komik. 

Surat kabar boleh dikatakan sebagai media massa tertua sebelum 

ditemukan Film, Radio dan TV. Surat kabar memiliki keterbatasan karena hanya 

bisa dinikmati oleh mereka yang melihat huruf, serta lebih banyak disenangi oleh 

orang tua dari pada kaum remaja dan anak-anak dan salah satu kelebihan dari 

surat kabar ialah di mana ia mampu memberi informasi ke tempat yang jauh.  

Surat kabar memiliki inovasi yang tinggi dibanding buku cetak dan kekhususan 

dari surat kabar jika dibandingkan dengan sarana budaya komunikasi lainnya 

terletak pada individualisme. Orientasi pada kenyataan, kegunaan dan 

kecocokannya dengan tuntutan kebutuhan kelas sosial baru yakni para usahawan 

kota dan orang professional. 

Suwardi (1993) menjelaskan bahwa fungsi-fungsi dari surat kabar adalah 

sebagai berikut: 
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1. Fungsi menyiarkan informasi, berbagai informasi dengan cepat dan akurat 

dapat disampaikan oleh surat kabar. Pembaca menjadi pembeli ataupun 

berlangganan surat kabar karena ingin mengetahui informasi apa yang 

terjadi di berbagai tempat di dunia. 

2. Fungsi mendidik, surat kabar secara tidak langsung memberikan fungsi 

pendidikan pada pembacanya. Ini bisa dilihat dari materi isi seperti artikel, 

feature dan juga tajuk. Materi isi tersebut di samping memberikan 

informasi juga menambah perbendaharaan pengetahuan pembacanya 

walaupun bobot pemahaman tiap pembaca berbeda-beda. 

3. Fungsi mempengaruhi, berita pada surat kabar secara tidak langsung 

mempengaruhi para pembacanya, sedangkan tajuk rencana dan artikel 

dapat memberikan pengaruh langsung kepada pembacanya. Pengaruh ini 

pada mulanya timbul dari persepsi pembaca terhadap suatu masalah yang 

kemudian membentuk opini pada pembacanya. 

4. Media cetak memiliki kelebihan dan kekurangan dibandungkan dengan 

media lainnya, yaitu media elektomik dan media online. Berikut ini 

beberapa kelebihan dan kekurangan dari media cetak: 

 

Sebagai media massa yang tercetak, maka surat kabar memiliki kelebihan 

bila dibandingkan dengan media elektronik. Kelebihan media cetak adalah: 1) 

Dapat dibaca berkali-kali, jika disimpan; 2) Membuat seseorang berpikir secara 

lebih spesifik mengenai isi tulisan; 3) Dapat dikoleksi; 4) Harganya cukup 
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terjangkau; dan 5) Mampu menjelaskan hal yang bersifat kompleks dengan lebih 

baik. 

Sedangkan kekurangan media cetak bila dibandingkan dengan media 

elektronik adalah: 1) Lambat dalam memberikan informasi, sebab perlu 

menunggu proses cetak dan pendistribusian sebelum menyebarkan informasi 

tersebut; 2) Tidak dapat menyebarkan informasi secara langsung; 3) Hanya dapat 

menampilkan tulisan atau gambar; 4) Efek visual hanya berupa gambar; dan 5) 

Biaya produksi cukup mahal. Sebab perlu dicetak dan dikirim sebelum sampai 

kepada pembaca. 

Media tidak hanya sekedar penyebar informasi. Media memiliki sejumlah 

tanggung jawab ikut aktif melibatkan diri dalam interaksi sosial dan kadangkala 

menunjukkan arah atau memimpin, dan berperan serta dalam menciptakan 

hubungan dan integrasi. Dalam masyarakat, media bergerak dengan ditandai oleh 

adanya penyebaran kekuasaan, yang diberikan kepada individu, kelompok, dan 

kelas sosial secara tidak merata. McQuail (1989), menyebutkan media seringkali 

dipandang sebagai alat kekuasaan yang efektif karena kemampuannya untuk 

melakukan salah satu atau lebih dari beberapa ha1 seperti: menarik dan 

mengarahkan perhatian, membujuk pendapat dan anggapan, mempengaruhi 

pilihan sikap, memberikan status dan legitimasi, mendefinisikan dan membentuk 

persepsi realitas. Salah satu media yang sering digunakan dalam membentuk 

persepsi realitas sebagaimana disebutkan di atas adalah surat kabar. Surat kabar 

telah lama dipergunakan untuk penyebaran informasi. 
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I.5.2. Berita di Surat Kabar 

Surat kabar sebagai salah satu media massa cetak merupakan lembaga 

yang menyebarkan informasi atau berita sebagai karya jumalistik kepada 

masyarakat.Menurut E ffendi (1993), surat kabar adalah lembaran tercetak yang 

memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri: publisitas (isi surat 

kabar tersebut disebarluaskan kepada publik), periodisitas (surat kabar terbit 

secara teratur setiap hari, seminggu sekali atau dua mingguan), universalitas (isi 

surat kabar tersebut bersifat umum yang menyangkut segala aspek kehidupan) dan 

aktualitas (yang dimuat surat kabar mengenai permasalahan aktual).  

Sejalan dengan berjalannya waktu, surat kabar tidak hanya berfungsi 

sebagai alat informasi saja, tetapi banyak fungsi yang dapat diberikan oleh surat 

kabar. Suwardi (1993) menjelaskan bahwa fungsi-fungsi dari surat kabar adalah 

sebagai berikut: a) fungsi menyiarkan informasi, berbagai informasi dengan cepat 

dan akurat dapat disampaikan oleh surat kabar. Pembaca menjadi pembeli ataupun 

berlangganan surat kabar karena ingin mengetahui informasi apa yang terjadi di 

berbagai tempat di dunia, b) fungsi mendidik, surat kabar secara tidak langsung 

memberikan fungsi pendidikan pada pembacanya. Ini bisa dilihat dari materi isi 

seperti artikel, feature dan juga tajuk. Materi isi tersebut di samping memberikan 

informasi juga menambah perbendaharaan pengetahuan pembacanya walaupun 

bobot pemahaman tiap pembaca berbeda-beda, c) fungsi mempengaruhi, berita 

pada surat kabar secara tidak langsung mempengaruhi para pembacanya, 

sedangkan tajuk rencana dan artikel dapat memberikan pengaruh langsung kepada 
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pembacanya. Pengaruh ini pada mulanya timbul dari persepsi pembaca terhadap 

suatu masalah yang kemudian membentuk opini pada pembacanya. 

Surat kabar merupakan media yang paling efisien dalam mencapai 

komunikan dalam jumlah yang amat banyak yang bisa tersebar kemana-mana. 

Kalau media TV dan Radio hidupnya lebih banyak ditunjang oleh iklan, maka 

surat kabar dan majalah begitu juga halnya.  

Surat kabar adalah Kumpulan berita, artikel, cerita, iklan yang dicetak di 

dalam lembaran kertas ukuran plano, terbit secara teratur bisa setiap hari atau 

sekali seminggu (Djuroto, 1999:10). Menurut Suwardi (1993), umumnya isi dari 

suatu surat kabar terdiri dari berita utama yang terletak di halaman depan, berita 

biasa, rubrik opini, reportase, wawancara, feature, iklan, cerita pendek, cerita 

bergambar, dan lain-lain. Semua komponen itu diramu sedemikian rupa agar 

pembaca tertarik membaca dan menjadi pelanggan surat kabar itu.  

Berita (news) adalah sajian utama sebuah media massa di samping views 

(opini). Mencari bahan berita kemudian menyusunnya merupakan tugas pokok 

wartawan dan bagian redaksi sebuah penerbitan pers (media massa). Proses 

produksi berita dimulai dari pengumpulan data oleh wartawan dengan cara 

wawancara dan obsewasi, kemudian ditulis dalam bentuk berita mentah. Setelah 

itu, berita mentah dikirim melalui pos, telepon, telegram, fax, radio, atau melalui 

intemet kepada Redaktur Halaman. Redaktur harian melakukan seleksi berita 

mana yang "layak atau memiliki nilai berita. Setelah itu, berita mentah yang telah 

diseleksi tersebut masih harus ditambah keterangan lain atau dipotong untuk 

menyesuaikan dengan durasi atau ruang editor (sebagai bagian dari Redaktur 
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Halaman). 

Proses selanjutnya, bagian percetakan (salah satunya lay outer) berperan 

dalam menyesuaikan antara tulisan berita dan tata letak yang artistik. Lay out 

yang sudah jadi dalam bentuk soft copy diserahkan kepada bagian percetakan 

untuk dicetak. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam skema. 

Sampai sekarang masih sulit mendefinisikan berita. Para sarjana 

publisistik maupun jumalistik belum merumuskan definisi berita secara pasti. 

Ilmuwan, penulis, dan pakar komunikasi memberikan definisi berita dengan 

beraneka ragam. Diantaranya dari Dean M. Lyle Spencer yang menyatakan bahwa 

berita adalah kenyataan atau ide yang benar dan dapat menarik perhatian sebagian 

besar pembaca (Djuroto, 1999:47). Sebuah berita memenuhi dua syarat seperti 

yang diungkapkan oleh Totok Djuroto (1999:47-48) yaitu yang pertama faktanya 

tidak boleh diputar sedemikian rupa sehingga kebenaran tinggal sebagian saja dan 

yang kedua berita itu harus menceritakan segala aspek kehidupan secara lengkap. 

Maka, pemilihan nara sumber merupakan salah satu isu krusial terkait dengan 

fakta yang diberitakan karena mutu tulisan wartawan tergantung dari mutu nara 

sumbemya. 

Nara sumber dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber resmi dan suara 

masyarakat kebanyakan. Sumber resmi biasanya digunakan untuk memperoleh 

data-data yang mempunyai tingkat validitas tinggi, sedangkan suara masyarakat 

lebih banyak melihat data yang dilihat secara langsung dan sebagai bentuk 

kroscek atas data dari sumber resmi. Selain nara sumber, penempatan berita dalam 

rubrik tertentu juga memberikan makna pada bagaimana sebuah institusi media 
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ingin menempatkan berita tersebut dari segi tingkat kepentingan. Penempatan 

berita di headline menunjukkan begitu pentingnya berita tersebut dalam perpektif 

media. Sementara jika tidak ditempatkan di halaman utama atau menjadi headline 

maka berita itu dianggap kurang penting. 

Bentuk Penyajian Berita (ruang rubrikasi), kategorisasi penyajian berita di 

surat kabar, identifikasinya dikelompokkan sebagai berikut: a) headline, berita 

utama yang ada pada halaman satu, b) berita utama, berita yang paling menonjol, 

oleh redaksi dianggap paling penting dalam sebuah halaman Koran diluar 

halaman satu, c) artikel berita, tulisan tentang suatu isu yang diposisikan sebagai 

artikel berita biasa, d) jangkar, berita yang penempatannya biasanya ada pada 

bagian bawah sebuah halaman surat kabar, ditulis memanjang dalam empat 

kolom, biasanya berisi ulasan atau analisis terhadap sebuah peristiwa yang 

menonjol dan aktual, e) pojok, opini surat kabar yang ditulis secara 

singkat/pendek, posisinya ada pada bagian sudut halaman surat kabar biasanya 

berisi komentar penulisnya (redaksi) terhadap pemyataan, tindakan public 

figurel/tokoh. atau peristiwa tertentu, f) artikel, ditulisoleh penulis lepas, berupa 

opini terhadap sebuah wacana atau peristiwa yang menonjol dan aktual pada 

masanya, g) karikatur, opini surat kabar yang divisualisasikan dalam bentuk 

gambar coretan tangan, biasanya berupa sindiran, kritik, satire terhadap tokoh, 

pemyataan tokoh, atau sebuah peristiwa yang menonjol pada masanya, h) tajuk, 

opini resmi surat kabar yang ditulis oleh redaksi surat kabar yang bersangkutan 

terhadap peristiwa atau sesuatu yang dianggap penting untuk dibahas lebih lanjut, 

i) foto, menggunakan Cm kolom, kategori nara sumber, dan kategori tema, j) 
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kolom, tulisan ringan yang ditulis oleh seorang kolumnis tetap di sebuah surat 

kabar, biasanya mendeskripsikan kejadian, opini penulis, dan solusi yang 

ditawarkan untuk memecahkan persoalan yang dibahas. 

Teknik penulisan isi berita yang dapat menjelaskan seperti apa media 

memandang suatu peristiwa. Hal tersebut diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Straight News: berita yang ditulis semata-mata memenuhi unsur 5W+IH , 

tanpa ada penelaahan dan paparan yang lebih komprehensif, 

2) Depth News: berita yang ditulis melalui penelusuran fakta secara 

mendalam oleh wartawan dengan mewawancarai beberapa nara sumber 

dan penyajiannya sangat komprehensif disertai dengan data dan informasi 

dari sumber berita yang utama. 

3) Investigation News: berita yang dikembangkan berdasarkan  penelitian 

atau penyelidikan dari berbagai sumber   

4) Interpretative News: berita yang dikembangkan dengan pendapat atau 

penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ditemukan 

5) Opinion News: berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat 

para cendekiawan, sarjana, ahli, atau pejabat mengenai suatu hal, 

peristiwa, kondisi poleksosbudhankam, dan sebagainya.  (Assegaf, 1991: 

21-22) 

Sebuah berita dianggap relevan ketika memiliki sejumlah nilai berita. Nilai 

berita (news values) juga digunakan oleh institusi media untuk menentukan beita 

mana yang layak dan berita yang tidak layak diterbitkan. Nilai berita meliputi 

(Assegef, 1991:25): a) significance, berita yang menyangkut peristiwa yang akan 
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berdampak vital bagi banyak orang atau bagi kehidupan pembaca, b) timelines, 

berita yang up to date, mempunyai aktualitas tinggi, atau ditayangkan di saat yang 

tepat (terkait kejadian atau isu-isu yang sedang trend), c) magnitude, berita terkait 

angka-angka yang besar atau sejumlah angka tertentu yang menarik bagi 

pembaca, d) proximity, berita dengan topik atau objek yang mempunyai kedekatan 

wilayah ataupun kedekatan emosional bagi pembaca, e) prominence, berita yang 

menggunakan tokoh yang terkenal atau populer bagi masyarakat sebagai nara 

sumber sentral dalam berita. 

Menurut Suwardi (1993), umumnya isi dari suatu surat kabar terdiri dari 

berita utama yang terletak di halaman depan, berita biasa, rubrik opini, reportase, 

wawancara, feature, iklan, cerita pendek, cerita bergambar, dan lain-lain. Semua 

komponen itu diramu sedemikian rupa agar pembaca tertarik membaca dan 

menjadi pelanggan surat kabar itu. 

Tema-tema berita di surat kabar umumnya terkategorikasikan, dan 

kategorisasi yang digunakan untuk melihat tema pemberitaan di surat kabar 

pernah dibuat Deuttscmann (Flournoy, 1989) yang mana kategorisasi ini 

digunakan untuk pertama kalinya pada waktu melakukan analisis isi berita-berita 

surat kabar di Indonesia tahun 1980-an. Kategorisasi berita-berita itu meliputi: 

1. Perang, pertahanan, dan diplomasi, yang meliputi berita-berita tentang: 

diplomasi dan hubungan dengan luar negeri, kegiatan resmi para 

pejabat diplomatik dan duta besar, konflik bersenjata 
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2. Politik dan pemerintahan, yang meliputi berita-berita tentang: kegiatan-

kegiatan pemerintahan, kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan, 

demonstrasi, kegiatan parpol serta ormas, dan mutasi pejabat 

3. Kegiatan ekonomi, yang meliputi berita-berita tentang: kegiatan 

perekonomian secara umum, masalah ketenagakerjaan dan upah, 

kegiatan perbankan, dan permasalahan sarana kegiatan ekonomi. 

4. Kriminalitas, yang meliputi berita-berita tentang: kejahatan dengan 

kekerasan tanpa pembunuhan, kejahatan dengan pembunuhan, 

penipuan, pemerkosaan, dan penangkapan pelaku kejahatan dan alat 

bukti 

5. Masalah-masalah moral masyarakat, yang meliputi berita-berita 

tentang: kemunduran nilai-nilai dan norma masyarakat, perilaku seks 

menyimpang, dan permasalahan kesukuan dan ras 

6. Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi berita-berita 

tentang: penanganan masalah kesehatan, peningkatan kesehatan 

masyarakat, kegiatan-kegiatan badan kesehatan masyarakat dan badan 

sosial 

7. Kecelakaan dan bencana, yang meliputi berita-berita tentang: 

kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, dan bencana alam 

8. Ilmu dan penemuan, yang meliputi berita-berita tentang: kemajuan di 

bidang industri, dan kemajuan-kemajuan di bidang iptek 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Penggambaran Negara Berkembang..... YUFI  VIRDA F.



 22 

9. Pendidikan dan budaya, yang meliputi berita-berita tentang: kegiatan 

kursus dan pelatihan, masalah-masalah yang terjadi dalam pendidikan, 

ujian dan lomba, pameran seni dan kebudayaan 

10. Hiburan rakyat, yang meliputi berita-berita tentang: pertunjukan dan 

pergelaran kesenian, dan pengembangan sarana dan prasarana hiburan 

masyarakat 

11. Human interest, yang meliputi berita-berita tentang: penganugerahan 

gelar atau hadiah, berita kematian tokoh masyarakat, trend dan perilaku, 

serta biografi seseorang 

12. Pengadilan, yang meliputi berita-berita tentang: siding pengadilan, 

rekonstruksi atas suatu tindak pidana/perdata, serta tuntutan baik pidana 

maupun perdata 

13. Keagamaan, yang meliputi berita-berita tentang: kegiatan-kegiatan 

keagamaan, urusan haji, dan pengembangan sarana dan prasarana 

keagamaan. 

  

I.5.3. Negara Berkembang 

Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki 

kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan 

masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti dikatakan oleh John Locke dan 

Rousseau: negara merupakan suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian 

masyarakat. Roger F. Soleau, negara adalah alat atau dalam kata lain wewenang 
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yang mengendalikan dan mengatur persoalan-persoalan yang bersifat bersama 

atas nama masyarakat. Sedangkan Soenarko mengatakan bahwa negara adalah 

organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dimana kekuasaan negara 

berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan, sedangkan Budiardjo memberikan 

pengertian Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan 

kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang 

dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Jadi Negara adalah 

sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh 

pemerintah negara yang sah, yang umumnya mempunyai kedaulatan (keluar dan 

ke dalam) (Budiardjo, 1996:44). 

Selanjutnya untuk dapat disebut sebuah negara, maka diperlukan unsur-

unsur sebagai berikut: 

1. Penduduk, merupakan warga negara yang memiliki tempat tinggal dan 

juga memiliki kesepakatan diri untuk bersatu. Warga negara adalah 

pribumi atau penduduk asli Indonesia dan penduduk negara lain yang 

sedang berada di Indonesia untuk tujuan tertentu. 

2. Wilayah, yaitu daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari 

sebuah kedaulatan. Wilayah adalah salah satu unsur pembentuk negara 

yang paling utama. Wilaya terdiri dari darat, udara dan juga laut. 

3. Pemerintah merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk 

menjalankan roda pemerintahan. 

4. Kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi yang untuk membuat undang-

undang dan melaksanakannya dengan semua cara. 
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Di samping keempat unsur pokok (konstitutif) tersebut masih terdapat unsur 

tambahan (disebut unsur deklaratif) yaitu berupa Pengakuan dari negara lain. 

Unsur negara tersebut di atas merupakan unsur negara dari segi hukum tata negara 

atau organisasi Negara 

Fungsi Negara 

1. Fungsi Pertahanan dan Keamanan. Negara wajib melindungi unsur Negara 

(rakyat, wilayah, dan pemerintahan) dari segala ancaman, hambatan, dan 

gangguan, serta tantangan lain yang berasal dari internal atau eksternal. 

Contoh: TNI menjaga perbatasan negara 

2. Fungsi Keadilan. Negara wajib berlaku adil dimuka hukum tanpa ada 

diskriminasi atau kepentingan tertentu. Contoh: Setiap orang yang 

melakukan tindakan kriminal dihukum tanpa melihat kedudukan dan 

jabatan. 

3. Fungsi Pengaturan dan Keadilan. Negara membuat peraturan-perundang-

undangan untuk melaksanakan kebijakan dengan ada landasan yang kuat 

untuk membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsan dan juga 

bernegara. 

4. Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran. Negara bisa mengeksplorasi 

sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kehidupan 

masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera. 

Budiharjo menyatakan bahwa Negara dapat dipandang sebagai asosiasi 

manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. 

Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir setiap negara adalah menciptaka kebahagiaan 
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bagi rakyatnya. Misalnya tujuan Negara Indonesia adalah yang tertulis dalam 

pembukaan UUD 1945 alinea keempat: Melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia. 

Dalam ilmu ekonomi ada dua kategori pokok yang membedakan negara. 

Ilmu ekonomi ini berdasarkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang 

membagi negara dalam dua kategori yaitu Negara Maju (Developed Country) dan 

Negara Berkembang (Developing Country). Perbedaan kategori ini berdasarkan 

pada status ekonomi seperti GDP, GNP, pendapatan per kapita, industrialisasi, 

teknologi, infrastruktur, standard hidup, dll. Negara maju merupakan negara yang 

ekonominya telah berkembang dengan besar dan memiliki infrastruktur teknologi 

yang tinggi dibandingkan dengan negara lain. 

Negara yang melalui level pertama dalam perkembangan industri dan 

pendapatan per kapita yang rendah masuk ke dalam kategori negara berkembang. 

Negara berkembang bergantung pada negara maju untuk membangun industrinya. 

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) pada negara berkembang rendah 

karena faktor-faktor seperti lingkungan yang tidak sehat dan aman untuk hidup, 

nilai GDP yang kecil, pendapatan per kapita rendah, tingkat pendidikan yang 

rendah, rendahnya kualitas transportasi, komunikasi dan fasilitas kesehatan, 

pendapatan yang tidak merata, tingginya angka kematian dan kelahiran, 

kekurangan gizi pada ibu dan anak yang menyebabkan angka kematian bayi 

tinggi, rendahnya kondisi hidup dan tingginya tingkat pengangguran dan 

kemiskinan. 
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Perbedaan-perbedaan yang ada pada Negara Maju (Developed Country) 

dan Negara Berkembang (Developing Country) adalah: 

Negara Maju Negara Berkembang 
1) Negara maju telah memiliki 

nilai industrialisasi dan 
pendapatan per kapita yang 
tinggi 

2) Tingkat pendidikan tinggi 
3) Tingkat pengangguran dan 

kemiskinan yang rendah 
4) Angka kelahiran dan kematian 

yang rendah dan angka harapan 
hidup tinggi 

5) Standard hidup tinggi 
6) Distribusi pendapatan merata 
7) Tingkat produksi tinggi dan 

efisien karena industrialisasi 
yang tinggi 

1) Negara berkembang memiliki 
nilai industrialisasi dan 
pendapatan per kapita yang 
rendah 

2) Tingkat pendidikan rendah 
3) Tingkat pengangguran dan 

kemiskinan tinggi 
4) Angka kelahiran dan kematian 

tinggi sedangkan angka harapan 
hidup rendah 

5) Standard hidup rendah 
6) Distribusi pendapatan tidak 

merata banyak ketimpangan 
sosial 

7) Tingkat produksi rendah dan 
kurang efisien karena 
industrialisasi yang rendah 

 

Banyak perbedaan besar antara negara maju dan negara berkembang yang 

mana negara maju bisa memenuhi kebutuhannya sendiri sedangkan negara 

berkembang sedang menuju proses menjadi negara maju. Negara berkembang 

adalah negara yang merasakan perkembangan industri pertama kali. Sedangkan 

negara maju merupakan negara yang telah melewati perkembangan ekonomi 

industri dan karena alasan inilah mayoritas pendapatannya berasal dari sektor jasa. 

Karena faktor industrialisasinya yang sudah besar negara maju sulit untuk 

mendapatkan terobosan pertumbuhan ekonomi sedangkan ekonomi di negara 

berkembang meningkat dengan pesat karena mengaplikasikan teknologi dari 

negara maju. Hal ini menyebabkan negara maju pertumbuhan ekonominya rendah 

dan negara berkembang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oleh karena 
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itu berinvestasi di negara berkembang lebih menjanjikan dibandingkan 

berinvestasi di negara maju. 

Berikut ini adalah negara-negara berkembang berdasarkan letak secara  

geografisnya: 

1. Benua Eropa: Yunani, Ukraina, Turki, Slovenia, Slovakia, Siprus, 

Serbia, San Marino, Rumania, Portugal, Polandia, Montenegro, 

Moldova, Malta, Makedonia, Lithuania, Latvia, Kroasia, Hungaria, 

Georgia, Estonia, Ceko, Bulgaria, Bosnia Herzegovina, Belarusia, 

Armenia, Andora, dan Albania.  

2. Benua Amerika Utara, tidak ada negara berkembang di sini 

3. Benua Amerika Selatan, semua negara di benua ini adalah negara 

berkembang 

4. Benua Asia, semua negara adalah negara berkembang kecuali 

Jepang dan Korea Selatan 

5. Benua Afrika, semua negara di benua ini adalah negara 

berkembang 

6. Benua Australia, tidak ada negara berkembang di benua ini kecuali 

negara 

 

I.5.4. Analisis Isi 

Salah satu metode penelitian untuk yang bertujuan untuk mengetahui 

gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi sebuah penelitian adalah 

Analisis isi kuantitatif. Analisis isi banyak dipakai dalam lapangan ilmu 
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komunikasi. Analisis isi banyak dipakai di beberapa penelitian, terutama untuk 

menganalisis isi media cetak maupun media elektronik. Di luar itu, analisis isi 

juga dipakai untuk mempelajari isi semua konteks komunikasi. Dengan syarat, 

terdapat dokumen yang tersedia maka metode penelitian meggunakan analisis isi 

dapat diterapkan. Analisis isi adalah metode ilmiah untuk mempelajari dan 

menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan dokumen atau 

teks. 

Menurut Berelson dan Kerlinger, analisis isi merupakan suatu metode 

untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, obyektif, dan 

kuantitatif terhadap pesan yang tampak (Dominick dan Wimmer, 1995:135). 

Menurut Budd (1967), analisis isi adalah suatu teknik sistematis untuk 

menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi 

dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang 

dipilih. 

Berlandaskan pada pengertian di atas, maka pada dasarnya terdapat 

prinsip-prinsip dari suatu analisis isi, yaitu: 

• Prinsip sistematis, yaitu terdapat perlakuan prosedur yang sama pada 

semua isi yang dianalisis. Peneliti tidak dibenarkan menganalisis hanya 

pada isi yang sesuai dengan perhatian dan minatnya, tetapi harus pada 

keseluruhan isi yang telah ditetapkan untuk diteliti.  

• Prinsip obyektif, yaitu hasil analisis tergantung pada prosedur 

penelitian dan bukan pada penelitinya. Kategori yang sama apabila 

digunakan untuk isi yang sama dengan prosedur yang sama, maka 
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hasilnya harus sama walaupun penelitiannya berbeda. 

• Prinsip kuantitatif, yaitu mencatat nilai-nilai bilangan atau frekuensi 

untuk menggambarkan berbagai jenis isi yang didefinisikan, diartikan 

juga sebagai prinsip digunakannya metode deduktif.  

• Prinsip isi yang nyata, yaitu materi yang diteliti dan dianalisis adalah 

isi yang tersurat (tampak) dan bukan makna yang dirasakan oleh 

peneliti. Berkenaan dengan hasil yang diperoleh melalui analisis yang 

dilakukan nantinya menunjukkan adanya sesuatu yang tersembunyi 

tetap dianggap sah, karena semua analisis isi yang dilakukan 

berdasarkan isi yang tampak. 

Penggunaan analisis isi mempunyai beberapa manfaat atau tujuan, 

McQuail (1993) menyatakan bahwa tujuan dilakukannya analisis terhadap isi 

pesan komunikasi adalah: 

1. Mendeskripsikan dan membuat perbandingan terhadap isi media 

2. Membuat perbandingan antara isi media dengan realitas social 

3. Isi media merupakan refleksi dari nilai-nilai social dan budaya serta 

system kepercayaan masyarakat 

4. Mengetahui fungsi dan efek media 

5. Mengevaluasi media performance. 

6. Mengetahui apakah terdapat bias media. 

Dalam metode analisis isi dikenal konsep unit analisis yaitu satuan yang 

akan dianalisis melalui metode ini.  Jika dalam penelitian survey unit analisis 

berupa individu (manusia), maka dalam analisis isi yang menjadi unit analisis 
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adalah teks, pesan, atau media itu sendiri. Secara umum, unit analisis yang ada 

dalam analisis isi adalah: 

1. Unit tematik 

Unit analisis berupa satuan berita yang mana perhitungannya 

berdasarkan tema peristiwa yang diberitakan 

2. Unit fisik 

Unit analisis yang penghitungannya berdasarkan satuan panjang, 

kolom, inci, waktu dari pesan yang disampaikan 

3. Unit referens 

Unit analisis berupa rangkaian kata atau kalimat yang menunjuk suatu 

hal yang mempunyai arti sesuai dengan kategorisasi yang ditetapkan 

sebelumnya. 

 

I.6. Metodologi Penelitian 

I.6.1. Metode Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dinyatakan, metodologi 

penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian 

kuantitatif melalui perhitungan uji statistik sehingga dapat diketahui jawaban 

berdasarkan hipotesis yang dikemukakan. Penelitian atau riset kuantitatif sendiri 

mengandung pengertian sebagai riset yang menggambarkan atau menjelaskan 

suatu masalah yang dihasilkan dapat digeneralisasikan. Dengan demikian tidak 

terlalu mementingkan kedalaman data atau analisis. Peneliti lebih mementingkan 
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aspek keluasan data sehingga data atau hasil riset dianggap merupakan 

representasi dari seluruh populasi.  

 

I.6.2. Tipe Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mana peneliti 

menggambarkan tema-tema tentang berita negara berkembang di halaman 

internasional surat kabar yang dalam hal ini adalah The Jakarta Post selama 

periodesasi penelitian yaitu Januari – Juni 1999. 

  

I.6.3. Definisi Operasional 

Menurut Sugiyono (1995:32), yang dimaksud dengan variabel penelitian 

adalah ”suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulannya”. 

Mengacu pada pendapat di atas, maka definisi dari variabel-variabel yang 

dapat dikemukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Surat kabar  

Surat kabar adalah lembaran yang tercetak yang memuat laporan yang 

terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri: terbit secara periodik, bersifat umum, isinya 

termasuk aktual, mengenai apa saja dan dari mana saja di seluruh dunia yang 

mengandung nilai untuk diketahui khalayak. 

2. Berita 

Berita adalah laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai 
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penting, menarik bagi sebagian khalayak, masih baru dan dipublikasikan secara 

luas melalui media massa periodik. Peristiwa atau pendapat tidak akan menjadi 

berita apabila tidak dipublikasikan melalui media massa periodik. Definisi dapat 

pula dipahami bahwa berita bukan hanya kejadian atau peristiwa, tetapi juga 

pendapat yang memiliki nilai penting, menarik dan aktual. 

3. Negara berkembang 

Negara berkembang adalah negara dengan pendapatan rata-rata (income 

perkapita) yang relatif rendah, indeks perkembangan manusia tercatat di bawah 

standar normal global, dan infrastruktur yang masih relatif berkembang. 

Pembangunan di negara berkembang masih belum maksimal. Pendapatan 

penduduk di sektor swasta dan juga pemerintahan tergolong rendah. Tidak hanya 

itu, daya saing negara berkembang di pasar Internasional juga rendah. Sektor 

swasta maupun pemerintahan memiliki tabungan yang minim dan tingginya utang 

kepada pihak luar negeri. Finansial pemerintah maupun swasta bergantung pada 

pinjaman asing, investasi swasta dari luar dan juga bantuan dari negara lain. 

Negara berkembang secara sengaja membatasi pengeluaran untuk sektor sosial 

sebab dana dialokasikan ke sektor lain yang dirasa lebih urgent

1. Benua Eropa: Yunani, Ukraina, Turki, Slovenia, Slovakia, Siprus, 

Serbia, San Marino, Rumania, Portugal, Polandia, Montenegro, 

. seperti misalnya 

infrastruktur ataupun pendidikan. Bahkan negara tertentu tidak menyediakan 

jaminan sosial bagi penduduk yang cacat, hamil, pengangguran, sakit, dan mati. 

Berikut ini adalah negara-negara berkembang berdasarkan letak secara 

geografis: 
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Moldova, Malta, Makedonia, Lithuania, Latvia, Kroasia, Hungaria, 

Georgia, Estonia, Ceko, Bulgaria, Bosnia Herzegovina, Belarusia, 

Armenia, Andora, dan Albania.  

2. Benua Amerika Utara, tidak ada negara berkembang di sini 

3. Benua Amerika Selatan, semua negara di benua ini adalah negara 

berkembang 

4. Benua Asia, semua negara adalah negara berkembang kecuali Jepang 

dan Korea Selatan 

5. Benua Afrika, semua negara di benua ini adalah negara berkembang 

6. Benua Australia, tidak ada negara berkembang di benua ini kecuali 

negara 

 

I.6.4. Kategorisasi 

Kategorisasi yang digunakan untuk melihat pemberitaan tentang Negara-

negara berkembang dalam penelitian ini adalah mengacu pada kategorisasi yang 

dibuat oleh Deuttscmann (Flournoy, 1989) yang mana kategorisasi ini digunakan 

untuk pertama kalinya pada waktu melakukan analisis isi berita-berita surat kabar 

di Indonesia tahun 1980-an. Kategorisasi berita-berita itu meliputi: 

1. Perang, pertahanan, dan diplomasi, yang meliputi berita-berita tentang: 

diplomasi dan hubungan dengan luar negeri, kegiatan resmi para 

pejabat diplomatik dan duta besar, konflik bersenjata 

2. Politik dan pemerintahan, yang meliputi berita-berita tentang: 

kegiatan-kegiatan pemerintahan, kebijaksanaan-kebijaksanaan 
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pemerintahan, demonstrasi, kegiatan parpol serta ormas, dan mutasi 

pejabat 

3. Kegiatan ekonomi, yang meliputi berita-berita tentang: kegiatan 

perekonomian secara umum, masalah ketenagakerjaan dan upah, 

kegiatan perbankan, dan permasalahan sarana kegiatan ekonomi. 

4. Kriminalitas, yang meliputi berita-berita tentang: kejahatan dengan 

kekerasan tanpa pembunuhan, kejahatan dengan pembunuhan, 

penipuan, pemerkosaan, dan penangkapan pelaku kejahatan dan alat 

bukti 

5. Masalah-masalah moral masyarakat, yang meliputi berita-berita 

tentang: kemunduran nilai-nilai dan norma masyarakat, perilaku seks 

menyimpang, dan permasalahan kesukuan dan ras 

6. Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi berita-berita 

tentang: penanganan masalah kesehatan, peningkatan kesehatan 

masyarakat, kegiatan-kegiatan badan kesehatan masyarakat dan badan 

sosial 

7. Kecelakaan dan bencana, yang meliputi berita-berita tentang: 

kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, dan bencana alam 

8. Ilmu dan penemuan, yang meliputi berita-berita tentang: kemajuan di 

bidang industri, dan kemajuan-kemajuan di bidang iptek 

9. Pendidikan dan budaya, yang meliputi berita-berita tentang: kegiatan 

kursus dan pelatihan, masalah-masalah yang terjadi dalam pendidikan, 

ujian dan lomba, pameran seni dan kebudayaan 
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10. Hiburan rakyat, yang meliputi berita-berita tentang: pertunjukan dan 

pergelaran kesenian, dan pengembangan sarana dan prasarana hiburan 

masyarakat 

11. Human interest, yang meliputi berita-berita tentang: penganugerahan 

gelar atau hadiah, berita kematian tokoh masyarakat, trend dan 

perilaku, serta biografi seseorang 

12. Pengadilan, yang meliputi berita-berita tentang: siding pengadilan, 

rekonstruksi atas suatu tindak pidana/perdata, serta tuntutan baik 

pidana maupun perdata 

13. Keagamaan, yang meliputi berita-berita tentang: kegiatan-kegiatan 

keagamaan, urusan haji, dan pengembangan sarana dan prasarana 

keagamaan. 

 

I.6.5. Populasi dan Sampel 

I.6.5.1. Populasi 

Populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh periset 

untuk dipelajari, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Populasi (kumpulan objek 

riset) bisa berupa orang, organisasi, kata-kata dan kalimat, simbol-simbol 

nonverbal, surat kabar, radio, televisi, iklan dan lainnya. Objek riset ini juga 

disebut satuan analisis (unit of analysis) atau unsur-unsur populasi. Jadi, unit 

analisis ini merupakan unit yang akan diteliti.  
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Mengacu pada pendapat di atas, maka populasi ataupun unit analisis yang 

akan diteliti di sini adalah berita-berita tentang negara berkembang yang ada di 

halaman internasional Surat Kabar The Jakarta Post selama periode penelitian ini, 

yaitu mulai Bulan Januari 1999 sampai dengan Bulan Juni 1999. 

I.6.5.2. Sampel 

Sampel didefinisikan sebagai himpunan unit observasi yang memberikan 

keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi. Sampel, juga sebagai 

himpunan yang disebut populasi dan komposisi suatu sampel sangat penting 

sifatnya dalam usaha untuk mendapatkan pendugaan yang baik pada presentasi 

populasi.  

Berdasarkan populasi yang diteliti, maka peneliti menggunakan sampling 

non probabilitas yaitu dengan menggunakan sampling purposif, yaitu jenis 

sampling yang diambil berdasarkan kriteria tertentu. Sampling dalam penelitian 

ini adalah berita tentang negara berkembang di Surat Kabar The Jakarta Post 

selama periode penelitian yang ditentukan. 

 

I.6.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data Primer didapat melalui pencatatan terhadap semua pemberitaan 

tentang negara berkembang yang dimuat di halaman internasional The 

Jakarta Post selama periode Januari – Juni 1999. 

2. Data Sekunder 
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Data Sekunder didapat dari penelitian kepustakaan dengan meneliti 

berbagai buku, . Hal ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang 

diperlukan agar dapat melengkapi atau menunjang hasil dari data 

penelitian yang bersifat primer. 

 

I.6.7. Unit Analisis 

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tematik yang 

mana unit analisis ini berupa satuan berita yang mana perhitungannya berdasarkan 

tema peristiwa yang diberitakan. 

 

I.6.8. Uji Validitas dan Reliabilitas  

Instrumen (alat ukur) yang digunakan dalam suatu penelitian harus valid 

dan reliabel. Untuk itu perlu diadakan uji validitas dan reliabilitas. Menurut 

Sugiyono (1995:109-110): valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang reliabel adalah instrumen 

yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

alat ukur (instrumen) yang telah disusun dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang hendak diukur secara tepat. 

Reliabilitas instrumen menggambarkan kemantapan dan keajegan alat ukur 

yang digunakan. Suatu alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas tinggi apabila alat 

ukur tersebut stabil sehingga dapat diandalkan (dependability) dan dapat 

digunakan untuk meramalkan (predictability). Menurut Singarimbun dan Effendi 
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(1999:111), reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh 

mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengujian diulang dua kali 

atau lebih.  

Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas 

instrumen, oleh karena itu walaupun instrumen yang valid umumnya reliabel, 

tetapi pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukan. Seperti juga dikatakan oleh 

Rakhmat (1999:17) bahwa reliabilitas artinya memiliki sifat yang dapat dipercaya. 

Sebuah alat ukur dikatakan realible bila digunakan berkali-kali oleh peneliti yang 

sama atau peneliti lain yang tetap memberikan hasil yang tetap memberikan hasil 

yang sama dan akan memberikan hasil yang tepat selama variabel yang diukur 

tidak berubah. 

Salah satu uji validitas dan reliabilitas yang digunakan dalam penelitian 

adalah melalui rumus Ole R, Holsty, yang mana melalui uji ini peneliti melakukan 

pretest dengan cara mengkoding sampel penelitian ke dalam kategorisasi.  

Kegiatan ini selain dilakukan peneliti juga dilakukan oleh orang lain yang 

ditunjuk peneliti sebagai pembanding atau hakim. Uji ini dikenal sebagai uji antar 

pengkode. Hasil dari pengkodingan dibandingkan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

2M 
                                           CR =   

N1 + N2 
Yang mana: 

CR : Coeficient Reliablity 
M : Jumlah pernyataan yang disetujui oleh pengkoding (hakim) dan 

peneliti 
N1, N2 : Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding (hakim) dan 

periset  
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Hasil atau nilai yang diperoleh berdasarkan formula di atas disebut dengan 

Observed Agreement (persetujuan yang diperoleh dari penelitian), selanjutnya 

guna memperkuat hasil uji di atas digunakan formula Scott sebagai berikut: 

(% Observed Agreement - % Expected Agreement) 
             Pi =   

(1 - % Expected Agreement) 
 
Yang mana: 
 
Pi : Nilai keterhandalan 
Observed Agreement : Persentasi persetujuan yang ditemukan dari 

pernyataan yang disetujui antar pengkode (Nilai CR) 
Expected Agreement : Persentasi persetujuan yang diharapkan, yaitu proporsi 

dari jumlah item yang dikuadratkan 
 
Ambang penerimaan yang sering dipakai untuk uji reliabilitas kategorisasi adalah 

0,6. Jika persetujuan antara pengkoding (peneliti dan hakim) tidak dapat mencapai 

angka tersebut, maka kategorisasi operasional mungkin perlu dirumuskan lebih 

spesifik lagi, artinya kategorisasi yang dibuat belum mencapai tingkat 

keterhandalan atau keterpercayaan yang diharapkan. 

 

I.6.9. Teknik Analisis Data 

Langkah awal analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

pencatatan tema-tema berita sesuai dengan kategorisasi yang ditetapkan 

sebelumnya ke dalam lembar koding, selanjutnya dilakukan perhitungan masing-

masing tema berita tersebut melalui table frekuensi yang selanjutnya temuannya 

diinterpretasikan. 
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