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BAB I 

PENDAHULUAN   

 

1.1.Latar Belakang  

Media adalah salah satu elemen penting dalam sebuah komunikasi. Media 

dibutuhkan dalam proses penyampaian pesan atau informasi dari komunikator 

kepada komunikan. Pesan yang diungkapkan bisa melalui bahasa lisan dan 

tulisan, gambar-gambar, isyarat, bunyi-bunyian dan bentuk kode lain yang 

mengandung arti dan mudah dimengerti oleh komunikan. Terkait dengan 

pemanfaatannya, maka ada yang melalui media elektronik (televisi, radio), media 

cetak (surat kabar, majalah, buletin, tabloid) dan belakangan ada yang melalui 

media siber (online). 
1
  

Yosep Adi Prasetyo mengatakan bahwa tidak seperti media siber dan 

jurnalisme siber yang terus mengalami perkembangan secara pesat, saat ini media 

cetak justru menunjukkan pertanda masa penurunan. Perkembangan jurnalisme 

online saat ini sangat pesat akibat didukung perkembangan dan kemajuan 

teknologi internet. Jurnalisme online merupakan suatu terobosan dalam 

penyebaran berita.
2
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Lebih lanjut menurut Yosep Adi Prasetyo, saat ini terdapat sekitar 43.300 

media online yang ada di Indonesia.
3
 Akan tetapi media online tersebut banyak 

yang belum tercatat sebagai media profesional yang lolos syarat pendataan oleh 

Dewan Pers. Media online tersebut harus terverifikasi secara faktual dan 

administrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,  diatur 

bahwa setiap perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia dan perusahaan 

pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka 

melalui media yang bersangkutan. 

Hasil verifikasi Dewan Pers terhadap media online menunjukkan bahwa 

tidak semua dari 43.300 media online mengikuti verifikasi. Adapun media online 

yang terverfikasi  tahun 2014 hingga 2017 seperti pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1. 

Media Online yang Terverifikasi 2014-2017 

No. Tahun Jumlah 

1. 2014 213 

2. 2015 68 

3. 2017 68 

                              Sumber : Diolah dari Dewan Pers, 2014, “Data Pers Nasional 

                                     2014”, Dewan Pers, 2015,  “Data Pers Nasional 2015”, Dewan 

                                     Pers, 2017, Mendorong Profesionalisme Pers Melalui Verifikasi  

                                     Perusahaan Pers, Jurnal Edisi 14 Juni  

 

Pada tahun 2014 hanya ada sebanyak 213 media online yang lolos 

verifikasi secara faktual dan adminstrasi oleh Dewan Pers. Selanjutnya di tahun 

2015, angka tersebut turun menjadi 68 media online.  Hingga pada tahun 2017 

jumlah media online yang terverifikasi masih sama yaitu 68 media.  
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Dengan tidak bermaksud membandingkan data untuk periode yang sama,  

oplah/tiras surat kabar (2011-2014) juga mengalami kenaikan signifikan dari sisi 

presentasi dibandingkan dengan tabloid, majalah dan buletin. Kenaikan tersebut 

dapat dilihat pada tabel 1.2.  

Tabel 1.2.  

Presentase Oplah/Tiras Terbitan Perusahaan Penerbitan Surat kabar, 

Tabloid, Majalah, Buletin dan Jurnal 2011-2014 

No. Jenis Media 2011 2012 2013 2014 

1. Surat Kabar 85,29 91,14 81,66 96,90 

2. Tabloid 7,69 2,92 1,38 2,26 

3. Majalah 6,98 5,62 15,59 0,81 

4. Buletin - - 1,16 0,03 

5. Jurnal 0,04 0,32 0,20 - 

Sumber : Badan Pusat Statistik “Statistik Perusahaan Komunikasi dan Teknologi Informasi 2012”, 

Badan Pusat Statistik “Statistik Perusahaan Informasi dan Komunikasi 2013”, Badan Pusat Statistik 

“Statistik Perusahaan Informasi dan Komunikasi 2014”, Badan Pusat Statistik “Statistik Perusahaan 

Informasi dan Komunikasi 2015” 

 

Kurun waktu 2011-2014, surat kabar menjadi salah satu media yang 

menunjukkan angka yang cukup mencolok dari tahun ke tahun dibandingkan 

dengan media yang lain. Meskipun surat kabar sempat mengalami penurunan 

oplah/tiras di tahun 2013 mencapai 81,66 akan tetapi pada tahun berikutnya 2014, 

surat kabar mengalami peningkatan cukup drastis mencapai 96,90. Peningkatan 

ini merupakan salah satu dampak dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh surat 

kabar guna mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai sebuah media yang 

dijadikan sebagai sumber informasi.  

Persaingan dalam industri media saat ini membuat surat kabar berusaha 

dan dituntut untuk melakukan inovasi agar dapat terus bertahan dan tetap menjadi 
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pilihan sebagai sarana sumber informasi bagi masyarakat. Inovasi disini memiliki 

berbagai macam bentuk, salah satunya adalah inovasi rubrik. 

Rubrik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kepala 

karangan (ruangan tetap) dalam surat kabar, majalah, dan sebagainya.
4
 Sedangkan 

menurut Effendy (Effendy, 1989:316), rubrik atau rubriek (Belanda) adalah ruang 

pada halaman surat kabar, majalah, atau media cetak lainnya mengenai suatu 

aspek atau kegiatan dalam kehidupan masyarakat.
5
 

Studi Media Sucahya di surat kabar Radar Banten menemukan, guna 

meningkatkan tiras penjualan, Radar Banten menggunakan inovasi tertentu. 

Inovasi yang dimaksud yakni menggunakan nilai berita proximity (kedekatan) 

dengan memberitakan lebih banyak porsi berita peristiwa yang ada di Banten. 

Bentuknya dengan membuat rubrik yang disesuaikan dengan nama daerah seperti 

Rubrik Cilegon, Rubrik Serang, atau Rubrik Lebak. Dengan sekitar 80% berita 

yang terjadi di Banten, dan sisanya berita nasional, objek pemberitaan  yang 

mewakili di setiap kota dan kabupaten terwakili dan  terpenuhi.  Isi pesan yang 

mayoritas berita lokal  ini sekaligus sebagai “senjata” bagi surat kabar Radar 

Banten untuk menghadapi surat kabar nasional seperti Kompas, Republika, dan 

Media Indonesia.
6
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Di satu sisi, studi Anggun Pratama Setya di surat kabar Kaltim Post 

menemukan bahwa surat kabar ini melakukan inovasi di rubrikasi yang berkaitan 

dengan anak muda. Inovasi rubrikasi dilakukan guna menjaga regenerasi pembaca 

muda. Surat kabar Kaltim Post menambahkan rubrik baru yaitu Cloteh yang berisi 

beberapa kutipan dan motivasi anak – anak muda yang berbakat di beberapa 

sekolah ataupun universitas yang ada di Kalimantan Timur.
7
 

Inovasi rubrikasi serupa juga dilakukan oleh surat kabar Harian Kompas. 

Surat kabar ini memunculkan sebuah rubrik baru yang diberi nama Kompas 

Muda. Rubrik Kompas Muda terbit pertama kali pada tanggal 12 Januari 2007.  

Harian Kompas dipilih oleh peneliti sebagai objek peneliian ini karena 

surat kabar ini adalah salah satu surat kabar berskala nasional yang masih terus 

eksis hingga saat ini. Faktanya surat kabar ini sudah ada berdiri sejak 1960. Selain 

itu, Harian Kompas juga menjadi salah satu surat kabar yang menjadikan generasi 

muda sebagai sasaran pembaca. 

Ditemukan penamaan lain dari rubrik Kompas Muda ini yakni lembar 

Muda di buku 50 Tahun Kompas Memberi Makna. Lembar Muda ini terbit setiap 

hari Jumat, yang kemudian dikelola dengan melibatkan siswa SMA sebagai 

peliput dan penulis. Kedekatan ini menciptakan komunitas muda dengan berbagai 

kegiatan kreatif.
8
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Dari pertama kali terbit tahun 2007, lembar Kompas Muda terbit setiap 

hari Jumat. Jumlah halaman rata-rata rubrik ini terbit dengan jumlah dua halaman 

dengan variasi satu sampai dengan empat halaman. Lembar Kompas Muda 

berisikan tentang isu-isu seputar kehidupan anak muda jaman sekarang yang 

meliputi Lifestyle, Hobi, Pendidikan, dan masih lain-lain.  

Menjelang ulang tahunnya ke-45, 28 Juni 2010, Harian Kompas 

menerbitkan lembar baru bernama Kompas Kampus. Lembar ini terbit pertama 

kali pada 15 Juni 2010. Kehadiran lembar ini diharapkan dapat menampung 

dinamika kehidupan kampus, termasuk di dalamnya pandangan para mahasiswa 

terhadap berbagai isu aktual.
9
 

Dari hasil data yang ditemukan oleh peneliti pada buku 50 Tahun Kompas 

Memberi Makna dan pemberitaan di salah satu edisi Harian Kompas, perbedaan 

lembar Kompas Muda dan Kompas Kampus terletak pada sasaran pembaca yang 

dituju. Lembar “Kompas Muda” lebih menyasar kepada segmen pembaca dari 

golongan anak muda tingkat SMA dan sederajat, sedangkan lembar Kompas 

Kampus fokus kepada segmen pembaca dari golongan anak muda tingkat 

mahasiswa.  

Hadirnya Kompas Kampus makin melengkapi Kompas Anak (Minggu) 

dan Kompas Muda (Jumat) yang sudah hadir lebih dahulu. Hadir setiap Selasa, 

Kompas Kampus dalam seksi tersendiri bersama Klinik Fotografi yang biasa 

dimuat di halaman 28 dan Kompas Kita yang biasanya dimuat pada hari Jumat. 

                                                           
9
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Jumlah halaman rata-rata lembar ini terbit dengan jumlah dua halaman dan 

variasi satu halaman. Berbeda dengan lembar Kompas Muda, lembar Kompas 

Kampus lebih fokus kepada pemberitaan tentang seputaran dunia mahasiswa. 

Mulai dari aktivitas selama di bangku perkuliahan hingga lulus sebagai seorang 

sarjana. 

Tanggal 11 September 2015, lembar Kompas Muda dan lembar Kompas 

Kampus bergabung menjadi satu kesatuan dan berganti nama menjadi lembar 

Muda. Lembar Muda ini terbit dengan jumlah dua halaman dan variasi halaman 

dari satu sampai empat halaman. Di dalam lembar Muda ini mencakup dua 

pembahasan pemberitaan yakni kalangan anak muda dan kalangan mahasiswa. 

Bergabungnya dua lembar ini tidak merubah ciri khas dari isi lembar 

Kompas Kampus sebelumnya, yang di dalamnya berisikan rubrik Argumentasi. 

Kolom ini muncul bebarengan dengan munculnya lembar Kompas Kampus pada 

15 Juni 2010.  

Rubrik Argumentasi ini berisikan pendapat atau komentar mahasiswa 

dalam menanggapi sebuah tema yang sudah ditentukan. Tema tersebut 

dicantumkan pada sebuah rubrik yang berjudul “Tantangan!” pada terbitan 

sebelumnya. Tema yang ditentukan bersifat tematis atau menyesuaikan dengan 

situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Dari data yang dimiliki oleh peneliti, tema 

dikategorikan menjadi empat bagian. Tema-tema tersebut antara lain lifestyle, 

kehidupan di kampus, politik dan perayaan hari-hari besar.  
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Maka peneliti melakukan kajian analisis isi kuantitatif pada rubrik 

Argumentasi lembar Muda Harian Kompas apakah berhubungan dengan 

kepentingan mahasiswa sebagai sasaran pembacanya.  

Saat ini generasi muda menjadi perhatian khsusus bagi surat kabar sebagai 

sasaran pembaca. Hal tersebut dikarenakan anak muda memiliki potensi-potensi 

yang dapat menunjang keberlangsungan sebuah surat kabar. Potensi yang 

dimaksud adalah kebutuhan akan informasi yang begitu besar.  Dari hasil 

penelitian ini dapat menjadi masukkan bagi surat kabar Harian Kompas maupun 

surat kabar lainnya dalam melihat apakah rubrik yang ada pada sebuah surat kabar 

apakah mampu menjawab kebutuhan generasi muda akan informasi. 

Peneliti membatasi penelitian analisis isi kuantitatif rubrik Argumentasi ini 

dari terbitan 2 Juni 2017- 25 Mei 2018. Hal ini dikarenakan penggabungan dua 

lembar yakni lembar Kompas Muda dan Kompas Kampus menjadi lembar Muda 

terjadi pada akhir tahun 2016, dan untuk memudahkan peneliti agar lebih fokus 

dalam penelitian ini. 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana isi pesan pada rubrik Argumentasi lembar Muda 

periode 2 Juni 2017- 25 Mei 2018 yang sesuai dengan kepentingan mahasiswa 

sebagai sasaran pembaca?” 
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1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian proposal skripsi ini adalah untuk mengetahui kesesuian  

isi pesan dalam pemberitaan di rubrik Argumentasi lembar Muda pada surat kabar 

Harian Kompas terhadap sasaran pembaca.  

1.4.Kegunaan Penelitian  

Dalam pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dalam segi :  

a. Akademis: Dapat memberikan kontribusi positif, memperluas, dan 

memperkaya pengetahuan dalam bidang Ilmu Komunikasi, 

khususnya di bidang Jurnalistik mengenai analisis isi 

kuantitatif pada sebuah surat kabar. 

b. Praktis:  Dapat memberikan masukan bagi surat kabar terkait untuk  

melihat dan mengidentifikasikan isi pada setiap rubrik, agar 

rubrik yang disajikan berimbang dan sesuai dengan sasaran. 

1.5.Sistematika Penulisan 

 BAB I Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, latar belakang penelitian, 

tinjauan pustaka, lokasi dan waktu penelitian. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA menjelaskan teori yang relevan sesuai 

dengan fokus penelitian. 

 BAB III Metodologi Penelitian meliputi metode penelitian yang 

diuraikan sesuai dengan fokus penelitian. 
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 BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan hasil penelitian 

dalam bentuk data serta analisis data hasil penelitian. 

BAB V Kesimpulan dan Saran meliputi penarikan kesimpulan dari 

analisis data dan saran. 

1.6.Waktu Penelitian 

Adapun waktu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.3.  

Tatakala Penelitian 

No Kegiatan 

Bulan 

2017 2018 

Okt Nov Des Jan-

Mei 

Juni Juli Sep Okt-

Des 

Jan 

1. Penentuan 

Tema 

         

2. Menyusun 

Proposal 

         

3. Seminar 

Proposal 

         

4. Pengumpulan 

Data 

         

5. Analisis Data          

6. Menyusun 

Skripsi 

         

7. Ujian Skripsi          

 

 

 

 

 


