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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Media 

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah surat kabar Harian Kompas. 

Dibawah ini peneliti mencoba untuk menjabarkan secara jelas perjalanan surat 

kabar Harian Kompas.  

4.1.1. Surat kabar Harian Kompas 

Pada April 1965, Menteri/Panglima Angkatan Darat (1962-1965) Letjen 

Achmad Yani mengusulkan kepada Drs Frans Seda, Ketua Partai Katolik, agar 

partainya memiliki sebuah media. Frans Seda lalu menghubungi dua rekan yang 

berpengalaman menangani media massa, yaitu Petrus Kanisius (PK) Ojong dan 

Jakob Oetama, yang dua tahun sebelumnya mendirikan majalah “Intisari”. Jakob 

Oetama sebelumnya merupakan redaktur mingguan “Penabur” dan PK Ojong 

adalah pemimpin redaksi mingguan “Star Weekly”. 

Tanggal 25 Juni 1965, Frans Seda selaku Menteri Perkebunan (1964-1966) 

bertemu dengan Presiden Soekarno di Istana. Presiden menanyakan nama koran 

yang akan terbit. Frans Seda mengatakan bahwa koran itu bernama Bentara 

Rakyat. Spontan Bung Karno memberikan komentar bahwa nama koran itu mirip 

dengan koran PKI yakni “Harian Rakyat”. Kemudian pada akhirnya, Bung Karno 
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mengusulkan nama koran “Kompas” yang berarti penunjuk arah. Akhirnya nama 

inilah yang dipakai hingga saat ini. “Kompas” merupakan sebuah surat kabar 

nasional yang berarti hadir di semua provinsi dan isinya mencoba mencakup 

peristiwa berskala nasional. 

Pada tanggal 28 Juni 1965 “Kompas” edisi perdana berisikan 20 berita di 

halaman pertama dengan total empat halaman. Terbit sebanyak 4.828 eksemplar 

dengan harga langganan Rp 500,00 setiap bulannya. Ruang kerja Redaksi di Jalan 

Pintu Besar Selatan 86-88 digunakan sejak terbit tahun 1965 hingga tahun 1972. 

Pembagian kerjanya, pagi untuk karyawan administrasi dan sore hingga malam 

digunakan Redaksi. Di satu sisi, Gedung Perintis di Jalan Gajah Mada Nomor 104 

telah disiapkan untuk urusan bisnis dan mulai beroperasi tahun 1969. Sekitaran 

tahun 1972, Redaksi pindah ke Palmerah Selatan yang bertahan hingga sekarang. 

Dalam perjalanannya, percetakan “Kompas” pada tanggal 1 Oktober 1965 

sempat didatangi oleh tentara dan kemudian tentara tersebut melarang semua 

koran untuk terbit termasuk surat kabar harian “Kompas”. Untuk menyatukan 

informasi, tentara hanya memberikan izin terbit kepada koran atau lembaga 

pemberitaan milik tentara. Larangan ini juga didukung dengan keputusan 

Pepelrada pada 2 Oktober 1965 yang mengeluarkan keputusan larangan terbit 

untuk semua harian, termasuk “Kompas”. Terhitung dari 3-5 Oktober 1965, 

“Kompas” tidak terbit. Namun pada akhirnya pada 6 Oktober 1965 terbit kembali 

setelah mengantongi keputusan Penguasa Daerah Nomor Keputusan 04/P/X/1965. 
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Tak hanya sekali “Kompas” dilarang terbit, pada 20 Januari 1978, Letkol 

Anas Malik yang saat itu menjabat sebagai Kepala Penerangan Laksusda Jaya 

memberitahukan dengan lugas lewat telepon bahwa “Kompas” di putuskan 

termasuk salah satu koran yang dilarang terbit untuk kemudian harinya demi 

terciptanya situasi yang aman. “Kompas” dilarang terbit bersama dengan “Sinar 

Harapan”, “Merdeka”, “Pelita”, “The Indonesia Times”, “Sinar Pagi”, dan “Pos 

Sore”. Berselang kurang lebih 2 minggu kemudian tepatnya tanggal 6 Februari 

1978, “Kompas” diperbolehkan untuk terbit kembali. 

Krisis kertas yang terjadi pada masa itu membuat “Kompas” berulang kali 

terbit dengan ukuran, jumlah kolom, dan halaman bervariasi pada tahun 1966 dan 

1968. Dari yang lebar normalnya 43 cm menjadi 30 cm, dengan 5 sampai 6 

kolom. Sempat pada Maret 1968, “Kompas” terbit hanya dengan 2 halaman dari 

yang biasanya 4 halaman. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 Januari 1971, 

“Kompas” berubah untuk pertama kali. Bentuk perubahan adalah garis batas 

kolom dalam satu berita yang dihilangkan. Namun, garis batas kolom antarberita 

tetap dipertahankan. Perubahan juga terjadi pada 26 Juli 1976, “Kompas” mulai 

memuat iklan dengan dua warna untuk pertama kalinya.  

Pada 17 September 1978, terbit “Kompas” Minggu dengan rubrik khas 

seperti Gambar dalam Sepekan dan Fokus Peristiwa Pekan ini. Tak hanya 

menerbitkan rubrik, “Kompas” juga menerbitkan Tabloid olahraga bernama 

“Bola” sebagai sisipan pada 3 Maret 1984, yang berlaku dari No 1 sampai dengan 

No 213 (25 Maret 1988). Sejak No 214 (2 April 1988), “Bola” diedarkan terpisah 

dari “Kompas”.  
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17 Maret 1983 adalah waktu dimana “Kompas” menyelenggarakan panel 

diskusi ahli ekonomi. Kegiatan ini selanjutnya dilakukan secara periodik dengan 

beragam tema. Proyek komputerisasi dimulai tahun 1990 bersamaan dengan 

pembangunan gedung baru. Sistem editorial dibangun berbasis PC yang 

terhubung dalam jaringan dengan WS4 sebagai pengolah kata. Dengan 

Macintosh, tidak ada lagi proses “cut and paste” secara manual. Tata letak 

“centerspread” menjadi utuh untuk dua halaman, tanpa sambungan di tengah. 

Ilustrasi penuh dengan permainan garis dan raster yang sangat halus. 

Transformasi digital juga dilakukan oleh “Kompas” pada 14 September 

1994 dengan diluncurkannya Kompas Online. Kemudian pada tanggal 10 Maret 

1999 muncul yang namanya Kompas Cyber Media. Selain transformasi digital, 

pihak litbang “Kompas” melakukan jajak pendapat melalui telepon. Metode ini 

dipakai untuk menjaring pendapat masyarakat seputar isu politik yang kemudian 

dilaporkan pada rubrik Jajak Pendapat setiap hari senin. 

Tepat tanggal 8 Agustus 1997, “Kompas” meluncurkan sebuah jurnal 

resmi SEA GAMES XIX bernama “Hanoman” dalam dua bahasa, yakni bahasa 

Indonesia dan bahasa Inggris. Sejak 1 September 1997, “Kompas” melakukan 

cetak jarak jauh agar koran dapat tiba di tangan pembaca lebih pagi. Selain itu 

pada 15 Oktober 1999, “Kompas” juga membentuk unit Penerbit Buku Kompas 

dengan logo anak menunggang kerbau untuk menangani penerbitan kembali 

tulisan dan artikel yang pernah dimuat. Berselang 3 tahun kemudian tepatnya 

2001, GN3 (Good News 3) menjadi sistem editorial di “Kompas”. Hal ini 

membuat proses produksi lebih terintegrasi antara teks dan grafis, antara Redaksi 
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dan Iklan. Sistem ini memungkinkan untuk melakukan penambahan halaman 

tanpa hambatan. 

Kurun waktu tahun 2000-2003, “Kompas” menerbitkan beberapa edisi 

khusus bagi para pembacanya. Dimulai dengan edisi 1000 Tahun Nusantara yang 

diterbitkan untuk menyambut milenium ketiga. Edisi ini menunjukkan keseriusan 

dan kesiagaan dalam melewati pergantian abad dengan sukses. Kemudian selang 

beberapa bulan kemudian tepatnya tanggal 10 Juni 2000, Edisi Euro 2000 dengan 

format tabloid muncul. 1 Tahun kemudian pada 1 Juni 2001, edisi peringatan 100 

tahun Bung Karno dengan total 80 halaman terbit. Tiras penjualan edisi ini 

mencapai 750.000 ribu eksemplar. Tak hanya itu, edisi 100 tahun Bung Hatta 

dengan total 60 halaman pun mengikuti terbit 1 tahun kemudian pada 9 Agustus 

2002. Hingga pada akhirnya pada 5 Oktober 2003, edisi perdana lembar 

“Kompas” anak terbit setiap hari minggu. 

Kompas Kring pada 10 November 2003 diluncurkan, untuk memudahkan 

masyarakat mengontak perihal kebutuhan berlangganan, memasang iklan, 

mendapatkan informasi, dan menyampaikan kebutuhan. 

Seiring dengan perkembangan waktu, pada 2 Januari 2004 “Kompas” 

harian terbit dengan halaman 1 berwarna secara rutin. Pada tahun yang sama pula, 

“Kompas” memakai penggunaan informasi spasial GIS untuk menggambarkan 

karakteristik wilayah berdasarkan letak geografisnya. Representasi GIS kemudian 

dikembangkan dalam bentuk 3 dimensi. 
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Genap 40 Tahun “Kompas” terbit, 28 Juni 2005 “Kompas” terbit dengan 

desain baru. Desain baru ini meliputi jumlah kolom menjadi 7 dari yang 

sebelumnya 9, logo berwarna biru, ada navigasi di sisi kiri, dan halaman iklan 

terpisah menjadi Klasika. Pada tahun 2007, penerbitan Klasika ini dibedakan 

menjadi 3 zona yakni zona Batavia, zona Jawa, dan zona Nusantara. 

Berselang setahun kemudian tepatnya tanggal 19 Mei 2006, menjadi 

tanggal dimana publikasi lebih dari 50 tulisan hasil diskusi para ahli dalam 

peringatan seweindu reformasi. Selain publikasi tersebut, pada tahun yang sama 

tepat pada tanggal 10 Juni, edisi Piala Dunia 2006 terbit dengan format tabloid.  

 Pada tanggal 12 Januari 2007, muncul sebuah lembar bernama Lembar 

Muda yang terbit setiap hari jumat. Lembar Muda ini dikelola dengan melibatkan 

siswa SMA sebagai peliput dan penulis. Kedekatan ini menciptakan Komunitas 

Muda dengan berbagai kegiatan kreatif. Sebuah tagline “Lintas Generasi” yang 

pernah dimunculkan oleh “Kompas” menjadi cikal bakal lahirnya lembar ini. 

Kesuksesan menerbitkan Lembar Muda ini diikuti 3 tahun kemudian dengan 

menerbitkan edisi perdana untuk kalangan anak kampus bernama “Kompas” 

Kampus. 

 Setelah sebelumnya sukses melakukan jajak pendapat mengenai isu politik 

pada masyarakat, kali ini Litbang “Kompas” pada 9 Agustus 2007 melakukan 

hitung cepat (“quick count”) pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Hasil hitung 

cepat “Kompas” hanya berselisih 0,09 dari hasil penghitungan suara yang 

dilakukan oleh KPU DKI Jakarta, dimana 42,13 persen untuk Adang Daradjatun-
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Dani Anwar dan 57,87 persen untuk Fauzi Bowo-Prijanto. Tepat sehari setelah 

hitung cepat ini, “Kompas” meluncurkan indeks harga saham Kompas100 

bersama Bursa Efek Jakarta (kini Bursa Efek Indonesia). 

Pada tahun yang sama juga yakni 2007, muncul terbitan khusus berbahasa 

inggris pada Konferensi Para Pihak Ke-13 pada Kerangka Kerja Konvensi PBB 

mengenai perubahan Iklim (COP-13/UNFCCC) di Bali. 29 Mei 2008, 

Kompas.com hadir dengan format dan format dan konsep baru. Dua bulan 

kemudian, Kompas.com muncul dalam format ePaper, replika digital di internet. 

Hingga pada akhirnya format ePaper didesain ulang khusus untuk pembaca yang 

menggunakan perangakat iPad.  Bertepatan dengan tahun pemilu pada 2009, 

tanggal 10 April 2009 “Kompas” menerbitkan edisi khusus pemilu 2009. 

Kemajuan teknologi yang begitu cepat membuat “Kompas” menggunakan 

teknologi “quick response (QR) code” untuk menghadirkan konten multimedia 

melalui telpon seluler pada Juni 2009. Setahun kemudian pada tanggal 30 Januari 

2010, “Kompas” juga mulai mengintegrasikan tulisan dengan “video-on-demand” 

melalui vod.kompas.com. Tak hanya itu, pada 18 Mei 2010 “Kompas” diperkaya 

dengan “augmented reality” AR dan menjadi koran pertama di Asia yang 

menggunakan teknologi AR tersebut pada waktu itu. Akhir Juni 2010 “Kompas” 

menghadirkan Kompas Editor’s Choice, Aplikasi khusus untuk iPad.  

Sukses dengan hitung cepat pada hitung cepat pemilihan gubernur DKI 

Jakarta, membuat Litbang “Kompas” memberanikan diri untuk menyelenggarakan 

hitung cepat dalam pemilu presiden untuk pertama kali pada 9 Juli 2014. Tanggal 
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28 Juni 2013, Kompas Siang pertama kali terbit dalam bentuk e-paper. Setelah 

kurang lebih 2 tahun bertahan, pada 1 Maret 2015 akhirnya Kompas Siang e-

paper berhenti terbit. Untuk update Kompas Siang dialihkan ke web 

print.kompas.com. 

 Perjalanan “Kompas” hingga saat ini tidak lepas dari berbagai macam 

penghargaan baik secara individu yang didapatkan oleh pemilik “Kompas” 

maupun penghargaan kepada perusahaan. Penghargaan kepada perusahaan 

“Kompas” dimulai pada tahun 1983, “Kompas” menjadi juara umum Penghargaan 

Jurnalistik Adinegoro PWI Jaya 1982/1983 dengan raihan 3 trofi, 1 medali perak, 

dan 1 medali perunggu. Salah satu karya yang mendapatkan trofi adalah karikatur 

GM Sudarta. Prestasi ini terus berlanjut pada penghargaan yang sama tahun 1988 

ketika menjadi pemenang pertama bidang Tajuk Rencana. 10 Tahun kemudian 

pada 1998, “Kompas” juga mendapatkan penghargaan dari WHO atas dedikasinya 

melindungi masyarakat dari bahaya merokok dengan tidak memuat iklan rokok. 

Tak cukup sampai disitu, pada 12 Oktober 2011, “Kompas” mendapatkan 

penghargaan dari WAN-IFRA dalam bidang “Public Service” untuk kategori 

World Young Reader Prize 2011. Selang satu bulan kemudian, tepatnya bulan 

November 2011, dua penghargaan diraih sekaligus oleh “Kompas”. Pertama, 

mendapatkan tiga penghargaan Asian Digital Media Awards 2011 dari WAN-

IFRA pada 24 November 2011. Salah satunya berupa Gold Award untuk liputan 

Ekspedisi Citarum dalam kategori “cross media editorial coverage”. Kedua, 

“Kompas” mendapatkan penghargaan Gold Award dari WAN-IFRA kategori 
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“cross media editorial coverage” untuk liputan Ekspedisi Cincin Api Harian 

Kompas pada 28 November 2012. 

Sebagai seorang pendiri dan pemilik “Kompas”, Jakob Oetama juga tak 

luput dari berbagai macam penghargaan. Pada tahun 2003, Jakob Oetama 

menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta. UGM menilai Jakob Oetama sejak tahun 1965 berhasil 

mengembangkan wawasan dan kultur jurnalisme yang menjadi referensi di 

Indonesia. Februari 2008, PWI juga memberikan “Lifetime Achievement Award” 

kepada lima tokoh pers, termasuk Jakob Oetama yang selama hidupnya 

membaktikan diri bagi pers Indonesia. 

24 Maret 2010, Jakob Oetama menerima bintang jasa The Order of the 

Rising Sun dan Gold Rays with Neck Ribbon untuk musim gugur 2009 atas 

jasanya dalam meningkatkan hubungan antara negara Jepang dan Indonesia. 3 

tahun kemudian pada 4 Juli 2013, Jakob Oetama lagi-lagi menerima penghargaan 

Asia Communication Award atas pencapaian luar biasa pada bidang jurnalisme 

cetak dan pengembangan media dari Asia Media Information and Communication 

Centre (AMIC). 

Jakob Oetama juga mendapatkan penghargaan Lifetime Award dari Asian 

Publishing Convention pada acara pertemuan rutin tahunan Asian Publishing 

Convention ke-7 di Manila, Filipina pada 12 Juli 2013. Satu tahun kemudian pada 

15 September 2014, Universitas Sebelas Maret Surakarta menganugerahi gelar 

Doktor Honoris Causa bidang ilmu Jurnalistik kepada Jakob Oetama.  
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Keputusan peneliti memilih rubrik Argumentasi Lembar Muda Harian 

Kompas bukanlah tanpa alasan, dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa 

suratakabar Harian Kompas memiliki visi dan misi yang konkrit dan jelas dalam 

memajukan jurnalisme di Indonesia. Tak hanya kepentingan perusahaan, 

melainkan kepentingan para pembaca juga di perhatikan. Hal tersebut terlihat dari 

perkembangan dan juga inovasi yang terus-menerus di lakukan oleh “Kompas” 

dalam menarik minat para pembacanya. Tidak Hanya kalangan dewasa, dari anak-

anak hingga dewasa pun juga tak luput dari perhatian.   

Dari pertama kali terbit pada tahun 2007, rubrik Kompas Muda berada di 

seksi tiga Harian kompas yang terbit setiap jumat. Untuk mengakomodasi 

kebutuhan mahasiswa, satu tahun kemudian dibikin rubrik kompas kampus yang 

terbit setiap hari selasa. Masing-masing rubrik terbit dua halaman. Pertama kali 

terbit, rubrik ini memberikan kesempatan kepada pembaca muda untuk 

mengirimkan tulisan dan komik. Sudah satu tahun ini, kompas muda dan kompas 

kampus terbit satu kali seminggu di halaman 24 dan 25. Untuk kegiatan off print, 

rubrik Kompas Muda menggandeng pihak lain untuk mengadakan berbagai 

kegiatan dengan tema lingkungan dan pelatihan jurnalistik. Rubrik Kompas Muda 

juga membuka kesempatan kepada siswa SMA dan mahasiswa untuk menjadi 

volunter yang membantu pelaksanaan jalannya acara. Selain itu, diadakan juga 

program magang untuk siswa SMA yang dimulai tahun 2008. 

Rubrik ini juga berusaha melakukan pendidikan literasi untuk kaum muda. 

Selain menerbitkan artikel-artikel yang berisikan trend anak muda, rubrik ini juga 

menyelenggarakan program magang kompas muda yang setiap bulan juni atau 
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juli. Selain itu, berbagai pelatihan jurnalistik di berbagai sekolah dan kampus juga 

sering diadakan di tingkat SMA dan mahasiswa. Pelatihan jurnalistik ini bukan 

hanya di jabodetabek, tetapi juga di luar pulau jawa. Seperti Makasar, Pematang 

Siantar, dan Palembang. Promosi rubrik Kompas Muda kepada kalangan siswa 

SMA juga gencar dilakukan agar menarik minta bakat menulis mereka di halaman 

Kompas Muda.  
41

 

4.2. Profil Narasumber 

4.2.1. Narasumber 1 

Nama: Budi Suwarna   

Nomor Telepon/ Email: 08118601238/ inibudisuwarna@gmail.com 

 Jabatan : Kepala desk Sosok, Muda, dan Gaya Harian Kompas 

4.2.2. Narasumber 2 

Nama: Maria Susy Berindra Astriyanti, SE 

Nomor Telepon/ Email: +62 811 922 342/ susie.berindra@kompas.com 

Jabatan: Wakil Kepala desk Sosok, Muda, dan Gaya Harian Kompas 

4.3. Temuan Data 

4.3.1. Jumlah Komentar Masuk 

Jumlah komentar yang termuat pada rubrik Argumentasi lembar Muda 

Harian Kompas kurun waktu 2 Juni 2017 – 25 Mei 2018 berjumlah 210 komentar. 

Keseluruhan komentar tersebut terbagi kedalam 47 edisi. Di setiap edisi, tema 
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yang diterbitkan oleh pihak redaksi berbeda-beda. Setiap tema yang diterbitkan 

oleh pihak redaksi tentunya mendapatkan jumlah respon komentar yang berbeda-

beda. Berikut rinciannya.   

Tabel 4.1. 

Jumlah Komentar di Rubrik Argumentasi Lembar Muda Harian Kompas 

Kurun Waktu 2 Juni 2017- 25 Mei 2018  

No Edisi Tema Jumlah 

1 2-6-2017 Berburu Takjil Gratis 5 

2 9-6-2017 Pedoman Bermedia Sosial, Perlukah? 4 

3 16-6-2017 Halalbihalal secara “Online” 4 

4 23-6-2017 Mencurahkan Perasaan Lewat Buku 

Harian 

5 

5 30-6-2017 - -  

6 7-7-2017 Mengatasi Salah Jurusan Kuliah 5 

7 14-7-2017 Radikalisme di Kampus 4 

8 21-7-2017 Temanku, Teroris? 3 

9 28-7-2017 Anak Kos-kosan Kini Individualistis 4 

10 4-8-2017 Pengalaman Mengurus Pesta 

Kemerdekaan 

5 

11 11-8-2017 Nama Pasaran 4 

12 18-8-2017 Pacaran Jarak Jauh 5 

13 25-8-2017 Menghalau Insomnia dengan Sehat 5 

14 1-9-2017 Libur Idul Adha -  

15 8-9-2017 Beradaptasi di Kampus 5 

16 15-9-2017 Pintar Mengatur Uang Saku 5 

17 22-9-2017 Dosen Favorit 5 

18 29-9-2017 Menolak Godaan Plagiasi 5 
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No Edisi Tema Jumlah 

19 6-10-2017 Strategi Hindari Plagiarisme 5 

20 13-10-

2017 

Melawan Rayuan Narkoba 5 

21 20-10-

2017 

Cara Kamu Melawan Hoaks 5 

22 27-10-

2017 

Anak Muda Berlatih Marathon 5 

23 3-11-2017 Mencairkan Komunikasi dengan Dosen 5 

24 10-11-

2017 

Olahraga Supaya Sehat 4 

25 17-11-

2017 

Kenakalan Orang Tua 5 

26 24-11-

2017 

Siapa Teman Curhatmu? 4 

27 1-12-2017 Libur Maulid Nabi Muhammad -  

28 8-12-2017 Biaya Kuliah Mahal 4 

29 15-12-

2017 

Menjaga Nilai-nilai Baik Keluarga 3 

30 22-12-

2017 

Candu Gawai dan Dunia Digital 7 

31 29-12-

2017 

Generasi Milenial dan Masa Depan 4 

32 5-1-2018 Vlog di Kalangan Mahasiswa 4 

33 12-1-2018 Anak muda yang atraktif di dunia maya 

tapi justru malah sebaliknya di dunia 

nyata 

3 

34 19-1-2018 Pengalaman menarik saat meng-upgrade 

penampilan 

4 

35 26-1-2018 Pengalaman saat salah kostum 4 

36 2-2-2018 sulit “Move On” 4 
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No Edisi Tema Jumlah 

37 9-2-2018 Bahasa daerah yang digunakan dalam 

berkomunikasi dengan teman-teman 

5 

38 16-2-2018 Libur Tahun Baru 1Imlek -  

39 23-2-2018 Pentingnya liburan bagi mahasiswa 5 

40 2-3-2018 Banyak kegiatan untuk mahasiwa di 

kampus 

5 

41 9-3-2018 Titip tanda tangan saat absen kuliah 4 

42 16-3-2018 Pengalaman ketika terlibat dalam sebuah 

tim 

5 

43 23-3-2018 Menariknya dari generasi 90-an 5 

44 30-3-2018 Libur Wafat Yesus Kristus -  

45 6-4-2018 Fenomena saling sindir di medsos 4 

46 13-4-2018 Debat calon gubernur/bupati/wali kota di 

televisi 

4 

47 20-4-2018 modus mahasiswa yang ingin bolos 

kuliah 

5 

48 27-4-2018 “Ngemplang” di Kantin 5 

49 4-5-2018 Pilih Tugas Akhir apa Skripsi? 4 

50 11-5-2018 Seperti apa sosok yang ideal memimpin 

bangsa 

4 

51 18-5-2018 Pengalaman berburu tiket gratis 5 

52 25-5-2018 kebiasaan bereuni di bukber 3 

Sumber : Olahan Peneliti kurun waktu 2 Juni 2017 – 25 Mei 2018 

Dari tabel di atas dapat terlihat jumlah komentar pembaca yang dimuat 

dalam rubrik Argumentasi lembar Muda Harian Kompas. Total terdapat 210 

komentar yang termuat dalam rubrik Argumentasi lembar Muda kurun waktu 2 

Juni 2017- 25 Mei 2018. Dalam 47 edisi tersebut juga terdapat 47 tema yang 
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berbeda-beda. Selama kurun waktu tersebut, rubrik Argumentasi lembar Muda 

tidak terbit selama 5 kali edisi karena hari libur nasional. 

Menurut Susy Berindra, wakil kepala desk Sosok, Muda, dan Gaya, yang 

membawahi rubrik Argumentasi lembar Muda, sejak pertama kali terbit pada 

tahun 2010, respon pembaca untuk mengirimkan komentar pada rubrik 

argumentasi cukup besar. Dalam satu minggu bisa mencapai lebih dari 150 

komentar yang masuk ke email redaksi. Dari 100 komentar itu, pihak redaksi 

memilih lima komentar yang layak untuk dimuat. Sayangnya, kurun waktu 2016-

2018 ini, animo mahasiswa yang mengirimkan komentar semakin menurun. Dari 

setiap tema yang pihak redaksi lontarkan hanya mendapat respon sekitar 75 

komentar. Sebagian besar komentar pun dari universitas yang sama, sedangkan 

pihak redaksi memiliki komitmen satu universitas hanya untuk satu komentar 

mahasiswa setiap minggunya. Belum lagi ada mahasiswa yang selalu rutin 

mengirimkan komentar. Hal itu membuat pihak redaksi semakin kesulitan untuk 

memilih komentar terbaik.
42

 

 Menindaklanjuti paragraf diatas, menurut Budi Suwarna, kepala desk 

Sosok, Muda, dan Gaya, ternyata pihak redaksi memiliki beberapa persyaratan 

tersendiri dalam menyeleksi komentar yang masuk dari para pembaca. Seleksi ini 

dilakukan oleh pihak redaksi karena setiap edisi mempunyai maksimal komentar 

yang akan dimuat yaitu hanya 5-6 komentar saja. Hal tersebut berbanding terbalik 

dengan respon dari pembaca yang melebihi 5-6 komentar per edisinya.
43

 

                                                           
42

 wawancara dengan Susi Berindra, Senin 19 November 2018, pukul 10.30 
43

 wawancara dengan Budi Suwarna, Jumat 28 September 2018, pukul 17.15 
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Syarat yang pertama, pihak redaksi akan melihat dari frekuensi pengirim. 

Pengirim yang memiliki frekuensi tinggi dalam mengirim komentar ke pihak 

redaksi akan dipertimbangkan untuk dimuat. Hal tersebut dikarenakan untuk 

memberi ruang atau tempat kepada pengirim yang memiliki frekuensi kecil. 

 Kedua adalah asal universitas dari pengirim komentar. Latar belakang dari 

pembaca atau pengirim komentar di rubrik Argumentasi ini adalah mahasiswa. 

Tentunya mereka berasal dari berbagai macam universitas di Indonesia. Pihak 

redaksi akan melakukan proses seleksi berdasarkan frekuensi asal universitas 

pengirim komentar. Apabila dirasa frekuensi terlalu tinggi dalam mengirim 

komentar ke pihak redaksi maka kemungkinan untuk dimuat juga lebih kecil, 

begitu juga sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan pihak redaksi ingin memberi 

kesempatan bagi mahasiswa dari universitas dengan jumlah komentar yang 

frekuensinya kecil untuk bisa dimuat di halaman lembar Muda Rubrik 

Argumentasi. 

Ketiga adalah isi komentar atau konten yang dikirim. Uniknya dalam 

bagian ini, pihak redaksi baru akan menyeleksi perihal isi komentar pembaca 

setelah melihat siapa pengirim dan asal dari pengirim komentar. 

 Selain ketiga syarat tersebut, ada satu hal lagi yang berpengaruh terhadap 

jumlah komentar yang dimuat dalam lembar Muda rubrik Argumentasi. Hal 

tersebut terkait dengan kebijakan redaksi dalam memuat iklan. Banyak atau 

tidaknya iklan yang akan dipasang pada hari itu akan mempengaruhi banyak atau 

tidaknya komentar yang dimuat. Hal ini dikarenakan iklan menjadi salah satu 
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elemen penting dalam keberlangsungan sebuah media yang dalam penelitian ini 

adalah surat kabar Harian Kompas. 

4.3.2. Kategori Tema 

Peneliti mengelompokkan tema yang terbit setiap edisi  menjadi 4 

kategori. Rincian edisi yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

Diagram 4.1. 

Jumlah Pengelompokkan Tema per Edisi dengan Kategori Tema 

 

      Sumber : Olahan Peneliti kurun waktu 2 Juni 2017 – 25 Mei 2018 

 

Kategori lifestyle menempati urutan pertama dengan jumlah 29 edisi. 

Lifestyle adalah tingkah laku mahasiswa dalam kegiatan sehari-hari. Tema yang 

termasuk ke dalam kategori lifesytle adalah tema-tema yang berkaitan dengan 

gaya hidup seputaran anak muda tingkat mahasiswa.  

Di posisi kedua adalah kategori kehidupan di kampus dengan jumlah 15 

edisi. Kehidupan di kampus adalah kegiatan mahasiswa di dalam lingkungan 
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universitas. Tema yang termasuk dalam kategori ini adalah tema-tema yang 

berkaitan dengan hal-hal apa saja seputaran dunia kehidupan mahasiswa di 

universitas.  

Kategori yang menempati urutan ketiga dengan jumlah 2 edisi adalah 

politik.  Politik adalah pengetahuan tentang ketatanegaraan. Tema-tema yang 

berkaitan seputar kegiatan pemerintah termasuk dalam kategori ini.  

Terakhir adalah kategori peringatan hari besar dengan jumlah 1 edisi. 

Peringatan hari besar adalah kegiatan memperingati sebuah hari besar nasional 

yang ada di Indonesia. Tema yang termasuk dalam kategori ini adalah tema-tema 

seputaran kegiatan mahasiswa dalam memperingati peringatan hari besar yang 

ada di Indonesia. 

Untuk lebih jelasnya, peneliti mencoba untuk menjelaskannya dengan 

tabel di bawah ini. 

Tabel 4.2. 

Rincian Tanggal Terbit Pengelompokkan  

Tema per Edisi dengan Kategori Tema 

No Tema Edisi 

1 Lifestyle 

2/6/17, 9/6/17, 16/6/17, 23/6/17, 11/8/17, 18/7/17, 25/7/17, 

15/9/17, 13/10/17, 20/10/17, 27/10/17, 10/11/17, 17/11/17, 

24/11/17, 8/12/17, 15/12/17, 22/12/17, 29/12/17, 12/1/18, 

19/1/18, 26/1/18, 2/2/18, 9/2/18, 23/2/18, 16/3/18, 23/3/18, 

6/4/18, 18/5/18, 25/5/18 

2 

Kehidupan 

di Kampus 

7/7/17, 14/7/17, 21/7/17, 28/7/17, 8/9/17, 22/9/17, 6/10/17, 

3/11/17, 5/1/18, 2/3/18, 9/3/18, 20/4/18, 27/4/18, 4/5/18 

3 Politik 13/4/18, 11/5/18 

4 

Peringatan 

Hari Besar 4/8/17 
 Sumber : Olahan Peneliti kurun waktu 2 Juni 2017 – 25 Mei 2018 
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Dari hasil wawancara peneliti dengan Susy Berindra, wakil kepala desk 

Sosok, Muda, dan Gaya Harian kompas, ternyata memang pihak redaksi lebih 

sering mengangkat tema gaya hidup mahasiswa. Salah satu tujuannya adalah 

untuk menarik perhatian mahasiswa. Bila redaksi melontarkan tema yang terkait 

dengan gaya hidup misalnya, kuliner, fashion, pacaran, atau jalan-jalan, respon 

mahasiswa akan lebih banyak, dan bervariatif. Gaya penulisan mereka pun lebih 

ringan. Bahkan, tanggapan mahasiswa cenderung seperti curhat. Sebaliknya, 

apabila redaksi menerbitkan tema yang serius, tanggapan atau komentar yang 

masuk akan sedikit dan cenderung ke arah garing, karena mahasiswa akan 

menjawab dengan serius. Dengan tema gaya hidup mahasiswa, redaksi juga 

menyajikan tulisan yang lebih berwarna.  

4.3.3. Jumlah dan Profil Pengirim Komentar 

Dari jumlah data komentar pembaca yang termuat di rubrik Argumentasi 

lembar Muda Harian Kompas kurun waktu 2 Juni 2017 – 25 Mei 2018, peneliti 

membagi dalam sebuah tabel yang dibuat berdasarkan asal universitas, jenis 

kelamin dan jumlah. Berikut rinciannya. 

Tabel 4.3. 

Profil Pengirim Komentar Berdasarkan Asal Universitas dan Jenis Kelamin 

No Asal Universitas 
Laki-

Laki 
Perempuan Jumlah 

1 STP Trisakti 6 20 26 

2 Universitas Sanata Dharma 6 10 16 

3 UIN Sunan Kalijaga 12 2 14 

4 Universitas Negeri Padang 4 7 11 

5 Universitas Sumatera Utara 4 6 10 

6 UIN Walisongo 4 3 7 

7 Universitas Negeri Malang 4 3 7 
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No Asal Universitas 
Laki-

Laki 
Perempuan Jumlah 

8 

Politeknik Kesehatan Kementerian 

Kesehatan Semarang 2 5 7 

9 

Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi 

Widya Sasana Malang 6 0 6 

10 Universitas Negeri Medan 2 3 5 

11 Universitas Muria Kudus 2 3 5 

12 Universitas Pendidikan Indonesia 1 4 5 

13 Universitas Brawijaya Malang 2 3 5 

14 UIN Sunan Gunung Djati 1 4 5 

15 Universitas Negeri Jakarta 2 2 4 

16 

Universitas Katolik Parahyangan 

Bandung 0 4 4 

17 Universitas Pelita Harapan Tangerang 0 4 4 

18 Universitas Katolik St Thomas 3 0 3 

19 

Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto 3 0 3 

20 

Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi St 

Yohanes 3 0 3 

21 UIN Sumatera Utara 2 1 3 

22 Universitas Negeri Yogyakarta 1 2 3 

23 Universitas Gadjah Mada 1 2 3 

24 STAIN Kudus 0 3 3 

25 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 2 0 2 

26 Universitas Indonesia 2 0 2 

27 

Sekolah Tinggi Filsafat Katolik 

Ledalero 2 0 2 

28 Universitas Sebelas Maret 2 0 2 

29 Universitas Katolik Widya Mandala 1 1 2 

30 Institut Seni Indonesia Yogyakarta 1 1 2 

31 Universitas PGRI Semarang 0 2 2 

32 STKIP PGRI Ponorogo 0 2 2 

33 ASMI Santa Maria Yogyakarta 0 2 2 

34 

Universitas Pembangunan Nasional 

Veteran Jakarta 0 2 2 

35 Universitas Dian Nuswantoro 1 0 1 

36 UIN Alauddin 1 0 1 

37 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 0 1 

38 STIKOM Surabaya 1 0 1 

39 Universitas Negeri Mataram 1 0 1 

40 IAIN Jember 1 0 1 



51 

 

No Asal Universitas 
Laki-

Laki 
Perempuan Jumlah 

41 

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia 

Jentera 1 0 1 

42 Universitas Negeri Makassar 1 0 1 

43 Universitas Komputer Indonesia 1 0 1 

44 Universitas Airlangga 1 0 1 

45 

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul 

Ulama Madiun 1 0 1 

46 Universitas Jendral Soedirman 1 0 1 

47 IAIN Batu Sangkar 1 0 1 

48 Universitas Garut 1 0 1 

49 

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara 

Jakarta 1 0 1 

50 Kalbis Institute 1 0 1 

51 Universitas Padjajaran 1 0 1 

52 Universitas Widya Mandira Kupang 1 0 1 

53 Universitas Diponegoro Semarang 1 0 1 

54 Universitas Teknologi Sumbawa 0 1 1 

55 Politeknik Pos Indonesia 0 1 1 

56 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 0 1 1 

57 Universitas Terbuka Bandung 0 1 1 

58 Universitas Jember 0 1 1 

59 Universitas Terbuka 0 1 1 

60 Universitas Negeri Semarang 0 1 1 

61 

Universitas Widya Mataram 

Yogyakarta 0 1 1 

62 Institut Teknologi Bandung 0 1 1 

Jumlah  100 110 210 
Sumber : Olahan Peneliti kurun waktu 2 Juni 2017 – 25 Mei 2018 

Dari penjelasan tabel diatas, terdapat 62 Universitas di Indonesia yang 

mahasiswanya mengirimkan komentar kepada pihak redaksi. Dari ke 62 

Universitas tersebut, terdapat 210 mahasiswa yang berpartisipasi dalam 

mengirimkan komentar. Dimana pembagiannya, 100 untuk mahasiswa laki-laki 

dan 110 untuk mahasiswa perempuan. 
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Dari tabel di atas juga, terlihat mahasiswa asal Sekolah Tinggi Pariwisata 

Trisakti yang paling banyak mengirim komentar kepada pihak redaksi. Total 

mahasiswa tersebut mengirimkan 26 buah komentar selama kurun waktu yang 

ditentukan oleh peneliti, dengan persentase 12%. Sedangkan, paling sedikit 

mahasiswa sebuah universitas mengirimkan sebanyak 1 buah komentar saja. 

Adapun universitas tersebut adalah Universitas Dian Nuswantoro, UIN Alauddin, 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, STIKOM Surabaya, Universitas Negeri 

Mataram, IAIN Jember, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Universitas 

Negeri Makassar, Universitas Komputer Indonesia, Universitas Airlangga, 

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun, Universitas Jendral 

Soedirman, IAIN Batu Sangkar, Universitas Garut, Sekolah Tinggi Filsafat 

Driyarkara Jakarta, Kalbis Institute, Universitas Padjajaran, Universitas Widya 

Mandira Kupang, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Teknologi 

Sumbawa, Politeknik Pos Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 

Universitas Terbuka Bandung, Universitas Jember, Universitas Terbuka, 

Universitas Negeri Semarang, Universitas Widya Mataram Yogyakarta dan 

Institut Teknologi Bandung. Keseluruhan universitas tersebut memiliki persentase 

masing-masing 1%. 

Selain itu, peneliti juga mengelompokkan data berdasarkan jenis kelamin 

yang paling banyak dan sedikit dalam mengirimkan komentar.  
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Tabel 4.4. 

10 Besar Jumlah Mahasiswa Laki-laki dan Perempuan  

Pengirim Komentar Terbanyak  

No Asal Universitas 
Laki-

Laki 
Asal Universitas Perempuan 

1 UIN Sunan Kalijaga 12 STP Trisakti 20 

2 STP Trisakti 
6 

Universitas Sanata 

Dharma 
10 

3 

Universitas Sanata 

Dharma 
6 

Universitas Negeri 

Padang 7 

4 

Sekolah Tinggi Filsafat 

dan Teologi Widya 

Sasana Malang 6 

Universitas 

Sumatera Utara 6 

5 

Universitas Negeri 

Padang 4 

Politeknik Kesehatan 

Kementerian 

Kesehatan Semarang 5 

6 

Universitas Sumatera 

Utara 4 

Universitas 

Pendidikan 

Indonesia 4 

7 UIN Walisongo 
4 

UIN Sunan Gunung 

Djati 4 

8 

Universitas Negeri 

Malang 

4 

Universitas Katolik 

Parahyangan 

Bandung 4 

9 

Universitas Katolik St 

Thomas 3 

Universitas Pelita 

Harapan Tangerang 4 

10 

Universitas 

Muhammadiyah 

Purwokerto 3 UIN Walisongo 

3 

Sumber : Olahan Peneliti kurun waktu 2 Juni 2017 – 25 Mei 2018 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa mahasiswa laki-laki asal universitas 

UIN Sunan Kalijaga paling banyak mengirimkan komentar dengan jumlah 12 

orang. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga mempunyai persentase 12% dari jumlah 

keseluruhan mahasiswa laki-laki yang mengirimkan komentar. Sedangkan 

mahasiswa perempuan, STP Trisakti menjadi universitas dengan jumlah pengirim 

terbanyak yaitu 20 orang. Persentasenya mencapai 18% dari total keseluruhan 

mahasiswa perempuan yang mengirimkan komentar.  
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4.3.4. Judul dengan Kategori Tema Mahasiswa 

Dari 47 edisi kurun waktu 2 Juni 2017-25 Mei 2018 total terdapat 210 

komentar yang dimuat di rubrik Argumentasi lembar Muda Harian Kompas. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa seluruh judul komentar tersebut sesuai dengan 

kategori tema yang ditentukan oleh peneliti. Berikut contoh judul yang sesuai 

dengan masing-masing kategori tema. 

 Contoh untuk kategori Lifestyle adalah edisi 2 Juni 2017 berjudul Rindu 

yang Tertunda. Judul ini ditulis oleh mahasiswa karena pengalamannya tidak bisa 

pulang ke kampung halaman. Dari judul tersebut dapat digambarkan bahwa gaya 

hidup mahasiswa saat ini cenderung sering mengungkapkan rasa atas sesuatu yang 

sedang dialami.  

Kemudian pada edisi 15 September 2017 dengan judul Aktif Berorganisasi 

sesuai dengan kategori tema kehidupan di kampus. Judul ini ditulis oleh 

mahasiswa karena pastinya dalam kehidupan di kampus, mahasiswa akan 

merasakan tidak hanya pendidikan melainkan juga pengalaman saat memasuki 

dunia organisasi di kampus.  

Edisi 20 April 2018, peneliti mendapati komentar dengan judul Karakter 

Kandidat yang sesuai dengan kategori tema politk. Hal tersebut dikarenakan, 

dalam dunia politik akan ada sosok-sosk yang bertarung menjadi pemimpin. 

Tentunya untuk bertarung menjadi seorang pemimpin perlu memiliki modal yaitu 

salah satunya adalah karakter. Dari karakter para pemimpin-pemimpin itu,  
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menjadi gambaran bagi para pemilih yang akan menyalurkan haknya dalam 

pemilihan umum.  

Terakhir adalah kategori tema peringatan hari besar. Pada edisi 11 Agustus 

2017, komentar dari mahasiswa semuanya menunjukkan kesesuaian dengan 

kategori tema ini. Salah satunya adalah komentar yang berjudul Paling Berkesan. 

Dari hasil analisis peneliti, kesesuaian judul ini berawal dari perasaan mahasiswa 

dalam menjadi seorang panitia dalam mengurus kemerdekaan.   

 Kesesuaian judul ini juga memiliki arti lain. Arti lain yang dimaksud oleh 

peneliti adalah dimana pengirim komentar bisa memahami akan sebuah tema yang 

diterbitkan oleh pihak redaksi. Tema yang diterbitkan oleh pihak redaksi tentunya 

harus mempertimbangkan bagi para pembaca agar mudah dipahami dan dicerna 

oleh para pembaca. Dari pertimbangan itu, pengirim akan merespon dengan 

berkomentar sesuai instruksi apa yang diberikan oleh pihak redaksi. 

4.3.5. Panjang dan Pendek Paragraf 

Dari 47 edisi kurun waktu 2 Juni 2017-25 Mei 2018 total terdapat 210 

komentar yang dimuat di rubrik Argumentasi lembar Muda Harian Kompas. Hasil 

dari analisis terhadap jumlah paragraf masing-masing komentar menunjukkan 

bahwa 163 komentar memiliki jumlah paragaraf yang panjang dan 47 komentar 

memiliki jumlah paragaraf yang pendek. Berikut adalah contoh isi komentar dari 

Debora Idama Samosir asal Universitas Terbuka pada kategori edisi tema lifestyle 

yang memiliki jumlah paragraf pendek. 
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Bagi saya, dunia maya ibarat ruangan 

kaca tertutup tembus pandang dan kedap 

suara. Ruang kaca itulah “media sosial” 

dimana kita tak harus berinteraksi langsung 

sehingga kita lebih percaya diri dan leluasa 

berekspresi tentang hal yang kita sukai, tetapi 

masih bisa dilihat banyak orang. 

Berbeda dengan di dunia nyata yang 

langsung bertatap muka, rasa kaku dan kurang 

percaya diri untuk memulai pembicaraan 

mungkin kerap menjadi alasan sehingga 

memilih media sosial menjadi ruang untuk 

mencurahkan perasaan. Kalau saya, lebih 

nyaman mencurahkan perasaan, apalagi yang 

bersifat pribadi , secara langsung kepada 

teman-teman dekat. Itu karena, bagi saya, di 

dunia nyatalah “kejujuran” akan lebih tercipta 

dalam menanggapi apa yang saya ceritakan. 

 

Komentar diatas merupakan contoh komentar dengan jumlah paragraf 

dengan kategori pendek. Komentar tersebut dimuat pada edisi 19 Januari 2018. 

Dikatakan pendek oleh peneliti karena isi komentar tersebut memiliki jumlah 

hanya 2 paragraf saja. 

Ada juga contoh komentar dari Eni Sari Mulyati asal Universitas Muria 

Kudus pada kategori edisi tema kehidupan di kampus yang memiliki jumlah 

paragraf panjang. Berikut adalah rincian komentarnya. 

Dengan perkembangan teknologi yang 

semakin canggih, masyarakat mengenal 

internet. Apalagi kalangan anak muda mulai 

belajar menjelajah internet sebagai ladang 

berbisinis. 

Sekarang sudah tidak asing lagi jika 

mendengar istilah video blog (vlog). Tidak 

perlu jauh-jauh, kita ambil contoh di Indonesia 

yang sudah banyak melahirkan vloger 

ternama. 

Saya sebenarnya tidak memiiki vlog, 

tetapi saya ingin mengikuti jejak para artis 

yang merintis karir dari nol hingga sukses 

sampai sekarang ini. Yang menjadi inspirasi 
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saya seperti Rachel Goddard, Nanda Arsynta, 

dan Deddy Corbuzier. 

Saya menggemari mereka karena 

kualitas mereka menyajikan vlog, yaitu travel 

vlog, makeup tutorial, hijab tutorial dan 

parodi. Hampir setiap hari mereka 

mengunggah video terbaru dan mendapat 

apresiasi dari masyarakat akan kreativitasnya. 

 

 Komentar yang termuat pada edisi 12 Januari 2018 diatas termasuk dalam 

kategori komentar yang memiliki jumlah paragraf panjang. Hal tersebut 

dikarenakan komentar tersebut memiliki jumlah 4 paragraf atau lebih dari tiga 

paragraf. 

 Panjang dan pendek jumlah paragraf dari masing-masing komentar yang 

termuat ini juga dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor lain yang dimaksud adalah 

kebijakan redaksi dalam memberikan ruang bagi para pengiklan. Apabila iklan 

yang dimuat banyak maka komentar dari pengirim akan dipotong sesuai dengan 

tempat yang tersedia.  

4.3.6. Isi Komentar dengan Kategori Tema Mahasiswa 

Dari 47 edisi kurun waktu 2 Juni 2017-25 Mei 2018 total terdapat 210 

komentar yang dimuat di rubrik Argumentasi lembar Muda Harian Kompas. Hasil 

analisis kesesuian isi komentar dengan kategori tema menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan sebanyak 210 komentar memiliki isi yang sesuai dengan 4 kategori 

tema.  Kategori tema pertama adalah lifestyle. Berikut contoh isi komentar dari 

Bergita Rahayaan asal Universitas Sanata Dharma yang sesuai dengan kategori 

tema tersebut. 
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Saya tinggal di kosan di Yogyakarta. 

Awalnya, saya berpikir takjil gratis hanya 

diberikan kepada orang yang berpuasa, tetapi 

ternyata saya salah. Penilaian ini terbukti 

dengan pengalaman saya. 

Peristiwa ini saya alami ketika diberi 

takjil gratis dari ibu kos. Pada saat diberi 

takjil, saya kira hanya kebetulan, tetapi 

ternyata saya diberi setiap hari. Tentu saja 

saya senang sekali dan merasa menjadi anak 

kesayangan ibu kos. 

Singkat cerita, pengalaman ini tidak 

akan pernah saya lupakan. Pengalaman baru 

yang mengajarkan saya apa arti berbagi 

bersama. Pengalaman dimana saya mendapat 

hal-hal baru yang belum pernah saya alami. 

 

 Contoh diatas merupakan isi komentar edisi 9 Juni 2017 yang sesuai 

dengan kategori tema lifestyle. Hal tersebut terlihat dari isi komentar yang 

menunjukkan pengalaman mahasiswa dalam mendapatkan takjil gratis dari ibu 

kos. Takjil gratis dalam bulan ramadhan, menjadi tren bagi kalangan anak muda 

mahasiswa. Selain untuk menghemat uang saku, mereka juga bisa berbagi 

pengalaman untuk teman yang lainnya. 

 Kedua adalah kategori tema kehidupan di kampus. Berikut contoh isi 

komentar dari Suci Ayu Latifah asal STKIP PGRI Ponorogo yang sesuai dengan 

kategori tema tersebut. 

Munculnya paham radikalisme di 

perguruan tinggi sangat meresahkan. 

Pasalnya, paham tersebut berpotensi pemicu 

perbedaan pendapat yang akhirnya 

menimbulkan kontroversi skala besar. Apalagi, 

kampus tidak dapat mengontrol semua 

kegiatan mahasiswa di rumah dan di kampus. 

Mungkin saja, paham tersebut datang dari 

pergaulan di luar kampus. 

Selain itu, anak muda adalah pengguna 

aktif internet dan media sosial. Mereka lebih 

rentan terpengaruh paham radikal. Jadi, peran 



59 

 

penting perguruan tinggi sangat dibutuhkan. 

Misalnya,  dosen mau bergaul dengan 

mahasiswa, bertukar pikiran, serta mengetahui 

kegiatan mahasiswa. Penerapan hal tersebut 

akan memberi pengaruh positif bagi kedua 

belah pihak. Hal ini dapat mengurangi 

penyebaran paham radikal yang berpotensi 

memecah kebinekaan.  

 

Contoh diatas merupakan isi komentar edisi 21 Juli 2017 yang sesuai 

dengan kategori tema kehidupan di kampus. Hal tersebut terlihat dari isi komentar 

yang menunjukkan sikap bahwa seorang mahasiswa yang tidak menyukai dengan 

adanya paham radikalisme di kampus. Selain itu, masih dalam komentar yang 

sama, mahasiswa tersebut memberikan masukan untuk memerangi paham 

radikalisme yang ada di kampus. Paham radikalisme saat ini memang menjadi 

perosalan dalam kehidupan mahasiswa di kampus. 

Ketiga adalah kategori tema politik. Berikut contoh isi komentar dari Rida 

Angelina Damayanti asal Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta yang sesuai 

dengan kategori tema tersebut. 

Pemimpin yang baik adalah yang 

amanah. Janji manis tak akan berarti apa-apa 

jika tidak diwujudkan. Terkadang ada 

pemimpin yang tidak ingin mendengarkan 

keluh kesah rakyatnya sendiri. 

Pemimpin yang baik bukan yang 

menggusur pedagang kaki lima tanpa 

memberikan lapak usaha yang layak. 

Pemimpin yang baik tidak akan tega memakan 

uang rakyat. Pemimpin yang baik bukan yang 

tidak mau terjun langsung merasakan 

bagaimana penderitaan rakyat yang 

lingkungan hidupnya jauh dari kata layak. 

Janji itu adalah utang yang harus 

dilaksanakan. Jabatan tidak akan ada artinya 

jika tidak diimbangi rasa bertanggung jawab. 

Buatlah Indonesia-ku berjaya dengan 

tanggung jawabmu. 
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Contoh diatas merupakan isi komentar edisi 18 Mei 2018 yang sesuai 

dengan kategori tema politik. Hal tersebut terlihat dari isi komentar yang 

menunjukkan argumen seorang mahasiswa tentang sosok yang pantas menjadi 

seorang pemimpin. Pemimpin disini selalu kental dan identik dengan dunia politik 

yang ada di Indonesia khsususnya. 

Kategori tema yang terakhir adalah peringatan hari besar. Berikut contoh 

isi komentar dari Farizky Hisyam asal Universitas Brawijaya Malang yang sesuai 

dengan kategori tema tersebut. 

Menjadi panitia adalah tugas berat 

bagi saya, terutama menyambut Hari 

Kemerdekaan RI. Dua tahun lalu saya menjadi 

panitia pesta agustusan di kampung. Paling 

susah mencari dana. Namun, warga desa tetap 

membantu sehingga acara itu lancar dan 

khidmat walau sederhana. 

Lomba terbuka bagi semua warga 

kampung, seperti lomba balap karung, 

memasukkan paku dalam botol, dan paling 

seru lomba panjat pinang. Semua warga 

kampung berperan aktif memeriahkan acara 

tersebut. Menurut saya, perlombaan itu 

mengajarkan kami menjadi pejuang sejati 

dalam bentuk sederhana. 11 agustus 2017 

 

Contoh diatas merupakan isi komentar edisi 11 Agustus 2017 yang sesuai 

dengan kategori tema peringatan hari besar. Hal tersebut terlihat dari isi komentar 

yang menunjukkan pengalaman seorang mahasiswa dalam menjadi panitia 

kemerdekaan HUT RI di kampungnya. Suka dan duka dialami saat menjadi 

panitia tersebut.  
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4.3.7. Respon Komentar terhadap Tema 

Dari 47 edisi kurun waktu 2 Juni 2017-25 Mei 2018 total terdapat 210 

sebelas komentar yang dimuat di rubrik Argumentasi lembar Muda Harian 

Kompas. Hasil analisis tentang respon isi komentar terhadap tema yang 

diterbitkan oleh redaksi menunjukkan bahwa 163 komentar menunjukkan sikap 

mendukung, 45 komentar tidak mendukung, dan 2 komentar menyatakan sikap 

tidak kedua-duanya.  

Respon yang pertama adalah mendukung tema. Berikut komentar 

mahasiswa Sa’ad Fajrul Aziz asal Universitas Sebelas Maret Surakarta Surakarta 

yang mengandung respon mendukung terhadap tema yang diterbitkan redaksi 

dari. 

Saya memilih menyusun skripsi karena 

merupakan syarat lulus kuliah S-1. Meski 

belum mulai menulis, dari dosen saya 

mendapat pengarahan dan melatih agar saya 

siap untuk tugas tersebut. 

Saya terbiasa tidur larut malam demi 

menyelesaikan laporan praktikum. Kewajiban 

itu mengajarkan banyak hal. Misalnya, 

menghargai waktu dan mengatur diri sendiri 

adalah kunci utama agar semua tugas 

terselesaikan dengan baik. Begitu pula dengan 

menyelesaikan skripsi. Tak akan berarti 

ucapan motivasi dari orang lain jika diri ini 

masih menikmati “mager” alias males gerak. 

Dari berbagai alasan, mager paling 

berbahaya karena berpotensi menyebabkan 

mahasiswa tak kunjung lulus. Saya yakin, doa, 

usaha, dan restu orangtua harus berjalan 

berdampingan agar segala urusan tercapai 

sesuai rencana. Jadi, saya berusaha menikmati 

setiap proses, selalu bersyukur, dan mengubah 

lelah menjadi lillah. 
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Contoh diatas merupakan isi komentar edisi 11 Mei 2018 yang 

menunjukkan respon mendukung terhadap suatu tema yang diterbitkan oleh 

redaksi. Tema yang diterbitkan redaksi pada edisi 11 Mei 2018 ini adalah Pilih 

Tugas Akhir apa Skripsi?. Dari komentar diatas menunjukkan bahwa seorang 

mahasiswa mendukung dengan adanya pilihan skripsi dalam perguruan tinggi 

karena menjadi salah satu persyaratan untuk lulus kuliah S-1. Hal tersebut 

didukung dengan cara-cara untuk menyelesaikan skripsi agar cepat lulus dari 

bangku perkuliahan. 

Respon yang kedua adalah tidak mendukung tema. Berikut komentar 

mahasiswa Diri Gabriel Bala asal Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana 

Malang yang mengandung respon tidak mendukung terhadap tema yang 

diterbitkan redaksi dari. 

Bagi saya, membolos adalah sikap 

kurang bijaksana karena menyalahi aturan 

kampus, apalagi bila dilakukan dengan alasan 

tidak juju, membuat surat sakit padahal dia 

tidak sakit. 

Akan lebih baik jika tidak masuk 

kuliah, kita memberi tahu dosen yang 

mengajar hari itu sehingga dia tidak khawatir 

kondisi kita. Siapa tahu, dia bisa membantu 

kesulitan kita. 

Di balik semua tindakan itu, ada satu 

pelajaran penting, kita belajar menjadi pribadi 

yang jujur, jujur kepada diri sendiri ataupun 

kepada orang lain. Apabila diri kita yang 

generasi penerus bangsa biasa bersikap jujur, 

masa depan Indonesia akan menjadi lebih baik 

lagi.  

 

Contoh diatas merupakan isi komentar edisi 27 April 2018 yang 

menunjukkan respon tidak mendukung terhadap suatu tema yang diterbitkan oleh 
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redaksi. Tema yang diterbitkan redaksi pada edisi 27 April 2018 ini adalah Modus 

Mahasiswa yang Ingin Bolos Kuliah. Isi komentar menunjukkan sikap tidak 

mendukung terhadap bolos kuliah karena merupakan tindakan yang kurang 

bijaksana karena menyalahi aturan kampus. Selain itu, isi komentar juga 

memberikan saran cara lain kepada mahasiswa untuk tidak membolos kuliah. 

Respon yang ketiga atau terakhir adalah tidak kedua-duanya. Berikut 

komentar mahasiswa Putri Lioda Vebrina asal Universitas Negeri Padang yang 

mengandung respon tidak kedua-duanya terhadap tema yang diterbitkan dari 

redaksi. 

Tiap kali kuliah pukul 07.00, saya 

memilih sarapan di kantin agar terlambat tiba 

di kelas. Suatu kali, saya terburu-buru 

berangkat ke kampus dan langsung sarapan di 

kantin. 

Saat ingin membayar, saya panik 

mengetahui dompet tak ada dan tertinggal di 

rumah. Setelah beberapa menit saya tak juga 

pergi ke kelas, ibu kantin menghampiri saya. 

Menahan malu, saya mengaku harus berhutang 

pagi itu. 

Ibu itu malah tersenyum dan 

menjawab, saya tak perlu berutang dan jika 

saya menganggapnya sebagai utang, dia ingin 

saya membayarnya setelah sukses nanti. 

Dari teman-teman, saya akhirnya tau, 

anak ibu kantin kuliah di kota lain dan dia 

selalu menganggap mahasiswa seperti anak 

sendiri. Ibu kantin senantiasa bersikap baik 

pada siapa pun. Saking baiknya dia, tak ada 

yang berani berutang, apalagi ngemplang di 

kantinnya. 

 

Contoh diatas merupakan isi komentar edisi 4 Mei 2018 yang 

menunjukkan respon tidak kedua-duanya terhadap suatu tema yang diterbitkan 

oleh redaksi. Tema yang diterbitkan redaksi pada edisi 4 Mei 2018 ini adalah 
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“Ngemplang” di Kantin. Dalam komentar tersebut bisa terlihat bahwa tidak ada 

unsur mendukung maupun tidak mendukung terhadap “Ngemplang”. Justru 

respon yang muncul adalah berhutang kepada ibu kantin ketika sarapan karena 

lupa membawa dompet. 

4.4. Hasil Analisis Data 

Surat kabar Harian Kompas sebagai sebuah media pemberi informasi, 

melalui rubrik Argumentasi mengajak pembaca untuk berpikir mengenai tema 

yang diterbitkan oleh pihak redaksi setiap minggunya. Terdapat 47 tema yang 

silih berganti diterbitkan oleh pihak redaksi selama kurun waktu 2 Juni 2017 – 25 

Mei 2018. Tema-tema tersebut berkaitan dengan lifestyle, kehidupan di kampus, 

politik, dan peringatan hari besar. Selama kurun waktu tersebut, pembaca 

kemudian merespon lewat komentar. Rata-rata setiap minggunya terdapat 75 

komentar pembaca yang masuk ke redaksi surat kabar Harian Kompas. 

Mengacu pada konsep agenda media yang digunakan sebagai pedoman 

dalam penelitian ini, surat kabar Harian Kompas mempunyai kemampuan untuk 

menyeleksi dan mengarahkan perhatian pembacanya pada sebuah tema tertentu. 

Tema yang diterbitkan tentunya merupakan kesepakatan dari rapat redaksi. Dalam 

rapat redaksi, akan diputuskan mana saja tema yang dianggap penting dan tidak 

penting untuk diterbitkan. Surat kabar Harian Kompas dalam mempengaruhi para 

pembacanya ini didukung dengan temuan data yang diperoleh peneliti. Temuan 

tersebut meliputi 3 dimensi yakni visibilitas, tingkat menonjol bagi khalayak, dan 

valensi.  
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Pertama temuan dimensi visibilitas yang mencakup jumlah dan tingkat 

menonjolnya berita. Terkait dengan jumlah, temuan peneliti di rubrik 

Argumentasi lembar Muda Harian Kompas selama kurun waktu 2 Juni 2017 – 25 

Mei 2018 menunjukkan, komentar yang termuat sebanyak 210 komentar. 210 

komentar yang termuat sudah diseleksi oleh pihak redaksi sebelumnya. Seleksi 

tersebut berdasarkan frekuensi pengirim, asal universitas pengirim, dan isi 

komentar yang dikirim. Sedangkan terkait dengan tingkat menonjolnya berita, ada 

2 temuan yaitu judul dari setiap komentar yang termuat sesuai dengan kategori 

mahasiswa dan jumlah komentar yang memiliki paragraf panjang lebih banyak 

ketimbang jumlah komentar yang memiliki paragraf pendek. 

Temuan kedua adalah dimensi tingkat menonjol bagi khalayak yang 

mencakup relevansi isi komentar dengan kebutuhan khalayak. Sebanyak 210 

komentar yang termuat di rubrik Argumentasi lembar Muda Harian Kompas 

kurun waktu 2 Juni 2017 – 25 Mei 2018 mengandung isi yang dibutuhkan oleh 

khalayak. Dari kesuluruhan isi komentar tersebut sebelumnya telah melalui proses 

seleksi dari redaksi. Dalam proses seleksi, pihak redaksi juga memperhatikan 

komentar mana yang dibutuhkan oleh pembaca dan tidak dibutuhkan oleh 

khalayak.  

Temuan terakhir adalah dimensi valensi yang mencakup menyenangkan 

atau tidak menyenangkan cara pemberitaan bagi suatu peristiwa. Selama kurun 

waktu 2 Juni 2017 – 25 Mei 2018, respon mendukung dari setiap komentar lebih 

banyak ketimbang respon tidak mendukung maupun tidak kedua-duanya. Hal ini 
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menunjukkan bahwa pembaca tidak hanya sekedar berpikir tentang suatu tema 

yang diterbitkan melainkan juga menyampaikan sebuah argumen. 

Beberapa temuan yang ditemukan selama penelitian ini sejalan dengan apa 

yang disampaikan oleh pemimpin umum Harian Kompas, Jakob Oetama. Dalam 

kata pengantar sebuah buku berjudul “50 Tahun Kompas Memberi Makna” beliau 

mengatakan bahwa jatidiri media massa, surat kabar, termasuk Kompas, adalah 

ekstensi masyrakat. Sebagai sebuah rubrik yang berorientasi kepada generasi 

muda, Rubrik Argumentasi berusaha memberikan wadah bagi pembaca generasi 

muda untuk menyalurkan sebuah pendapat terhadap tema-tema yang sedang 

berkembang di masyarakat seperti politik, peringatan hari besar, dan gaya hidup 

mahasiswa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


