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Abstract 

Pilkada in 2014 has sparked a lot of controversy in the society, because of 

the number of candidats from celebrities. The controversion that happen is 

certainly not out of the role of mass media as a channels and means for political 

parties to inform the political messages. It’s delivered in the form of political 

campaign through newspaper. The newspapers have different tendencies. These 

differences can be seen from the number of frequencies, the content of newspaper 

that is newsgetter, public opinion and press opinion and a positive or negative 

image of the celebrity candidates. This research focus on analyzing the content of 

image candidate from celebrities in the newspapers that is Kompas and Suara 

Merdeka in 1 February – 9 April 2014 period. This research is a descriptive study 

that describes the condition in a census. In other way, the techniques that use to 

analyze the data is using chi square statistical test to determine what is the 

differences of newspaper content about image of candidate from celebrities in 

Kompas and Suara Merdeka in the 1 Februari – 9 April 2014 period. 

 The result of this research is showing that the x
2 

value in the newspaper’s 

content and positive or negative image category is bigger than the critical value 

(10,3 > 9,488), so that there are significant differences of whole category. The x
2 

value in newspaper’s content category is bigger than critical value (6,46 > 

5,991), so that there are significant differences of newspaper’s content category. 

The x
2 

value in positif or negative image category is bigger than critical value 

(3,85 > 3,841), so that there are significant differences of positif or negative 

image category. The conclusion of this research are any significant differences 

between Kompas newspaper and Suara Merdeka newspaper about newspaper’s 

content and Image of Political Candidates from Selebriti in 1 February – 9 April 

2014 period. 
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Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara demokrasi. Di dalam sistem politiknya pun 

pemerintah tidak pernah membatasi siapa saja yang ingin berperan sebagai wakil 

rakyat. Dalam sistem pemilihan umum pun masyarakat boleh secara bebas 

memilih siapa yang layak menjadi wakil mereka. 

Kemerdekaan hak perorangan dalam mencalonkan diri untuk 

pembangunan masyarakat telah tercantum dalam UUD'45 Pasal 28 yang 

menyebutkan "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang", 

kemudian pada Pasal 28C disebutkan pula (1)Setiap orang berhak 

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat 

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni 

dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 

manusia. (2)Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, 

dan negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia menjunjung 

tinggi hak warga negaranya dalam berpolitik. 

Pemilu tahun 2014 ini sendiri berlangsung selama 21 hari, mulai dari 16 

Maret 2014 hingga 5 April 2014. Pemilu yang berjudul “Suara untuk Indonesia” 

tahun 2014 ini serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dalam aktivitas partai 

politik pada Pesta Demokrasi 2014 ini sudah tentu tidak terlepas dari peran media 

massa. Media massa menjadi saluran dan sarana bagi partai politik untuk 

menyampaikan pesan-pesan politik kepada masyarakat Indonesia. Pesan-pesan 

politik tersebut disampaikan dalam bentuk kampanye parpol melalui banyak 

media. Baik media cetak, media elektronik maupun media internet. 

Dalam penelitian ini, Peneliti memfokuskan penelitian pada isi dari media 

cetak surat kabar tentang calon legislatif dari kalangan selebriti. Media surat kabar 

dipilih karena dianggap menjadi sarana yang mudah untuk penyampaian pesan 

politik. Hal tersebut dapat dilihat dari jangkauannya yang mencapai ke daerah-

daerah yang masih jauh dari kata modern. Sehingga masyarakat yang belum 

memiliki televisi atau buta internet bisa menggunakan surat kabar sebagai sumber 
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informasi. Media surat kabar sendiri semakin banyak digunakan menjadi sarana 

kampanye parpol sejak era reformasi. Banyak media surat kabar baru yang 

bermunculan untuk menjadi sarana kampanye.  

Partai politik memang memiliki banyak cara untuk mengundang simpati 

calon pemilih. Selain menggunakan sarana media surat kabar agar pesan bisa 

mudah diterima masyarakat, partai politik juga mengusung artis-artis terkenal 

untuk menjadi calon legislatif partai. Memang pada pemilu tahun 2009 yang lalu 

sudah ada beberapa partai politik yang mengusung caleg dari kalangan artis. Dan 

banyak diantaranya yang terpilih menjadi wakil rakyat dan duduk di kursi 

legislatif. Entah menjadi sebuah tren ataukah memang dianggap kooperatif untuk 

menjadi caleg, pencalonan legislatif dari kalangan selebirit meningkat tajam pada 

pemilu tahun 2014 ini. 

Dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) yang dipublikasikan KPU tercatat 44 

artis ternama yang menjadi calon legislatif pada pemilu tahun 2014 ini. 

Sedangkan pada pemilu tahun 2009 hanya tercatat 19 selebritis yang dicalonkan. 

Peningkatan jumlah caleg selebriti tersebut tidak hanya mengejutkan, tetapi juga 

menimbulkan adanya kontroversi dikalangan masyarakat.  

Dunia keartisan dan dunia politik memang jauh berbeda. Mulai dari tugas 

yang dilakukan sampai cara mengerjakannya sangat berbeda. Wajar jika 

masyarakat khawatir jika para artis yang menjadi politisi akan berdampak pada 

kinerja Dewan Daerah atau Nasional nantinya. Kinerja yang buruk karena 

kurangnya kredibilitas akan menimbulkan efek buruk bagi hasil kinerja nantinya. 

Seperti pembentukan kebijakan, pengelolaan anggaran, dan tugas-tugas anggota 

dewan lainnya bisa menjadi tidak maksimal dan bahkan bisa terjadi 

penyimpangan seperti korupsi. Kekhawatiran tersebut dengan melihat latar 

belakang keartisan tanpa ada latar belakang perpolitikan. Hal ini menjadi 

penilaian tersendiri bagi masyarakat tentang pantas atau tidaknya seseorang 

memimpin. 

Tapi disisi lain ada juga pihak-pihak yang mendukung caleg selebriti di 

pemilihan umum tahun 2014 ini. Dengan melihat beberapa contoh anggota 

legislatif dari kalangan selebriti yang berhasil. Seperti misalnya Rieke Dyah 
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Pitaloka yang mampu melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR periode 

2009-2014. Pihak-pihak tersebut beranggapan bahwa selebriti juga mempunyai 

hak dan mampu untuk menjadi caleg. Anggapan juga muncul bahwa tidak 

menutup kemungkinan caleg selebriti juga mempunyai perubahan baik untuk 

negara. 

Media surat kabar sangat jelas mempunyai peranan didalam saluran pesan 

dari masyarakat dan dari partai politik sendiri. Keterlibatan surat kabar 

menjadikan pesan-pesan yang disampaikan lebih mudah diterima. Baik dari partai 

politik kepada masyarakat. Maupun dari masyarakat kepada partai politik. Seperti 

banyaknya pro kontra terhadap caleg dari kalangan selebriti tersebut. Sudah tentu 

masyarakat selalu ingin tahu bagaimana perkembangan pemberitaanya.Tetapi 

bukan berarti surat kabar bisa bebas memberitakan atau menerbitkan opini 

maupun berita seputar caleg selebriti. Surat kabar juga harus bersikap netral dan 

akan memfilterisasi terlebih dahulu berita-berita yang layak untuk diterbitkan. 

Lalu, mungkinkah dengan semakin meningkatnya kontroversi dan 

meningkatnya jumlah calon legislatif dari kalangan selebriti ini juga berpengaruh 

pada peningkatan pemberitaan di media surat kabar. Ataukah justru partai tidak 

memerlukan saran media karena mengingat selebriti sudah banyak dikenal 

masyarakat.  

Melihat adanya kontroversi tersebut serta meningkatnya jumlah calon 

legislatif selebriti di pemilu legislatif tahun 2014 ini, maka Peneliti hendak 

melakukan penelitian mengenai Surat Kabar dan Citra Calon Legislatif 

Selebriti (Studi Analisis Isi Tentang Citra Calon Legislatif dari Kalangan 

Selebriti di Surat Kabar Kompas dan Suara Merdeka periode 1 Februari – 9 

April 2014) 

Rumusan Masalah 

Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara surat kabar Kompas dan 

Suara Merdeka Tentang Isi Surat Kabar dan Citra Calon Legislatif dari Kalangan 

Selebriti di Surat Kabar periode 1 Februari – 9 April 2014? 
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Tujuan 

Penelitian ini betujuan untuk memberikan gambaran dan perbandingan 

(perbedaan-perbedaan yang ada) antara koran Kompas dan Suara Merdeka dalam 

menampilkan pemberitaan tentang caleg selebriti. Penelitian difokuskan pada 

surat kabar Kompas dan Suara Merdeka periode periode 1 Februari – 9 April 

2014. Pemilihan kedua terbitan dalam periode tersebut bertujuan untuk 

mengetahui citra tentang pemberitaan caleg selebriti yang ditampilkan dalam 

media cetak, dalam hal ini Koran Kompas dan Suara Merdeka. 

Tinjauan Pustaka 

a. Pengertian Surat kabar 

Surat kabar merupakan media cetak yang terbit setiap hari secara 

teratur. Tulisannya dalam bentuk berita, artikel, feature (cerita human interest 

atau profil), tajuk. Informasi yang disajikan lengkap menjawab pertanyaan 

rumusan 5 W+1H (What, who, when, where dan how). Isi informasi ditujukan 

untuk mempengaruhi atau mempersuasifkan secara rasional/pikiran. 

Surat kabar yaitu kumpulan berita, artikel, cerita, iklan dan sebagainya 

yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran plano, terbit secara teratur, bisa 

setiap hari atau seminggu satu kali.
1
 

Selain itu, kata koran juga berasal dari dari bahasa Belanda yaitu 

“krant”, dan dari bahasa Prancis, “Courant”. Adapun defenisinya yakni suatu 

penerbitan yang ringan dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas 

berbiaya rendah yang disebut kertas koran, yang berisi berita-berita terkini 

dalam berbagai topik. Topiknya bisa berupa politik, kriminal, olahraga, tajuk 

rencana, ekonomi, sosial dan sebagainya. Surat kabar juga biasa berisi kartun, 

TTS, dan hiburan lainnya.
2
 

Surat kabar merupakan salah satu ragam dari ruang lingkup jurnalisme 

cetak. Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi 

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

                                                           
1
Djuroto, Totok. 2000. Managemen Penerbitan Pers. Bandung: Rosdakarya. 

2
Sumadiria, AS Haris. 2006. Bahasa Jurnalistik (Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis). 

 Bandung: Simbiosa Rekatama Media 
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termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk 

diketahui pembaca.
3
 

 

b. Ciri-ciri Surat Kabar 

Ciri-ciri suratkabar terdiri dari: 

1. Publisitas : artinya bahwa surat kabar diperuntukkan umum. 

2. Universalitas : artinya bahwa surat kabar harus memuat aneka berita 

mengenai kejadian-kejadian di seluruh dunia dan tentang segala aspek 

kehidupan manusia. 

3. Aktualitas : artinya kecepatan penyampaian laporan mengenai kejadian di 

masyarakat kepada khalayak.
4
 

Sifat surat kabar diantaranya sebagai berikut: 

1. Terekam: artinya berita-berita yang disiarkan oleh surat kabar tersusun 

dalam alinea, kalimat, dan kata-kata yang terdiri atas huruf-huruf, yang 

dicetak pada kertas 

2. Menimbulkan perangkat mental secara aktif 

3. Pesan menyangkut kebutuhan komunikan 

4. Efek sesuai dengan tujuan
5
 

 

c. Fungsi Surat Kabar 

Surat kabar mempunyai banyak fungsi. Jika diaplikasikan dalam fungsi 

dalam pemilu, maka surat kabar mempunyai peran yang sangat berpengaruh. 

Fungsi yang pertama surat kabar adalah sebagai pemberi informasi kepada 

publik mengenai berita terbaru seputar pemilu., dimana saja pemilu akan 

diadakan, kapan pemilu akan dilaksanakan, dan lain sebagainya. 

                                                           
3
 Effendy, Onong Uchjana.  2005. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 2005: 241 
4
 Effendy, Onong Uchjana.  2005. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 149 
5
 Effendy, Onong Uchjana.  2005. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: Remaja 

Rosdakarya 155-158 
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Pada fungsi yang kedua, surat kabar memberikan pendidikan dan 

pengetahuan. Seperti berita mengenai bagaimana cara memilih, memberi 

pengetahuan bagaimana pemilu memiliki arti penting bagi perkembangan 

politik negara, partai mana saja yang mengikuti pemilu,dsb.  

Fungsi yang ketiga, surat kabar memberikan hiburan. Yang 

dimaksudkan menghibur disini adalah surat kabar menampilkan kegiatan-

kegiatan kampanye yang dilakukan para caleg partai. Kegiatan-kegiatan 

tersebut sering kali diberitakan di surat kabar baik berupa artikel maupun iklan. 

Sifatnya menghibur agar dapat menarik simpati pembaca terhadap partai yang 

melakukan kampanye. 

Fungsi yang keempat, surat kabar mempunyai fungsi untuk 

mempengaruhi. Fungsi ini dianggap paling dibutuhkan dalam masa pemilu 

dimana para partai politik sedang melakukan kegiatan kampanye untuk 

menarik simpati rakyat. Dengan fungsi ini surat kabar sebagai sarana bagi 

partai-partai politik untuk mempengaruhi khalayak dengan pemberitaan-

pemberitaan baik. Seperti misalnya pemberitaan tentang kegiatan sosial yang 

dilakukan partai maupun kegiatan kampanye dengan menghibur masyarakat. 

 

d. Isi Surat Kabar 

Surat kabar dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok besar: (1) Berita 

(news), (2) Opini (views), dan (3) iklan (advertising). Dari ketiga besar itu, 

hanya berita (news) dan opini (views) saja yang disebut produk jurnalistik. 

Iklan bukanlah produk jurnalistik walaupun teknik yang digunakannya merujuk 

pada teknik jurnalistik. Kelompok berita (news) meliputi antara lain berita 

langsung (straight  news), berita menyeluruh (comprehensive news), berita 

mendalam (indepth news), pelaporan mendalam (dept reporting), berita 

penyelidikan (investigative news), berita khas bercerita (feature news), berita 

gambar (photo news). Kelompok opini (views), meliputi tajuk rencana, 

karikatur, pojok, artikel, kolom, esai, dan surat pembaca. Sedangkan kelompok 

iklan, mencakup berbagai jenis dan sifat iklan mulai dari iklan produk barang 
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dan jasa, iklan keluarga seperti iklan dukacita, sampai kepada iklan layanan 

masyarakat.
6
 

 

e. Peran Surat Kabar dalam Pemilu 

Pers mempunyai peranan penting didalam aktivitas politik. Termasuk 

kegiatan politik seperti pemilu dan kampanye yang menjadi bagian pemilu 

sendiri. Dalam pemilu sendiri dibutuhkan peran pers untuk kepentingan 

kampanye maupun untuk komunikasi politik demi tujuan partai. Media surat 

kabar menjadi salah satu media yang mempunyai peranan penting dalam 

aktivitas kampenye tersebut.Kampanye yang dilakukan secara 

berkesinambungan dilakukan untuk dapat mencapai tujuan politik, kesehatan 

atau bisnis. Para pelaku politik melakukan kegiatan yang mereka anggap bisa 

membantu meningkatkan jumlah suara rakyat yang akan didapat nantinya. 

Salah satu alat yang paling populer untuk digunakan dalam kampanye politik 

adalah iklan politik dengan desain yang bagus tentang kandidat yang terkenal 

dan ideologi-ideologi mereka untuk memperoleh suara rakyat. 
7
 

Salah satu unsur dalam komunikasi politik adalah saluran. Media  

massa merupakan saluran komunikasi politik yang sangat luas digunakan dan 

karenanya juga sangat berperan. Istilah media massa pada umunya dipakai 

untuk menunjuk alat-alat komunikasi massa, seperti surat kabar. Kata media 

dekat dengan pengertian medium dan moderat yang berarti penengah atau 

penghubung. Pengertian media secara sosial politik, kemudian bergeser 

menjadi suatu tempat, wahana, forum atau lebih tepatnya sebagai lembaga 

penghubung yang berada dalam posisi di antara rakyat dan pemerintah dan 

sekelompok orang di suatu tempat dengan sekelompok orang di tempat lain.
8
 

 

 

 

                                                           
6
 Sumadiria, Haris. 2006. Jurnalistik Indonesia. Menulis berita dan Feature. Panduan Praktis 

Jurnalistik Profesional. Bandung: Rosdakarya. 6-7 
7
Sharndama, Emmanuel C and Mohammed, Ibrahim. 2013. Asian Journal of Humanities and 

Social Sciences (AJHSS); Nov, 2013. Vol 1. Iss 3:2 
8
Wiryawan, 2007: 55 
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f. Pemilu legislatif di Indonesia 

Pada hakekatnya pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi 

rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang termaktub 

dalam Pembukaan UUD’45. Pemilihan umum itu sendiri pada dasarnya 

adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan 

rakyat dalam MPR, DPR dan DPRD yang pada gilirannya bertugas untuk 

bersama-sama dengan pemerintah menetapkan politik dan jalannya 

pemerintahan negara.
9
 

Pemilihan umum sebagai salah satu sarana demokrasi Pancasila tidak 

dapat dan tidak boleh bertentangan, apalagi meniadakan ideologi Pancasila.
10

 

 

g. Partai Politik 

Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-

anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan 

kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut 

kedudukan politik-(biasanya) dengan cara konstitusional-untuk melaksanakan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.
11

 

Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk 

pertisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela 

melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-

pemimpin politik dan turut serta -secara langsung atau tak langsung-  dalam 

pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan 

memilih dalam pemilihan umum; menjadi anggota golongan politik seperti 

partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan; duduk dalam lembaga 

politik seperti dewan perwakilan rakyat atau mengadakan komunikasi dengan 

                                                           
9
 Moertopo, Ali. 1974.  Strategi Politik Nasional. Jakarta: Centre for strategic and 

international studies. 61-62 
10

Moertopo, Ali. 1974. Strategi Politik Nasional. Jakarta: Centre for strategic and 

international  studies. 62 
11

 Budiarjo, Mirriam. 2007. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia. 160-161 
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wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu; berkampanye, dan 

menghadiri kelompok diskusi, dan sebagainya. 
12

 

Sajian dan Analisis Data 

Dalam penelitian ini untuk melihat seberapa jauh perbedaan-perbedaan 

dalam kategori-kategori dilakukan pengujian bivariat. Pengujian bivariat 

dilakukan dengan menggunakan rumus Chi Square/Chi Kuadrat.
13

 

Dasar pengambilan keputusan, jika probabilitas > 0,05, maka H0 

diterima. Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak.Berikut rumus Chi Square: 

χ
2 
 = ∑   

(   ) 

 
 

Keterangan: 

χ
2  

= Chi Kuadrat 

O    = Frekuensi observasi 

E    = Frekuensi harapan 

Berikut ini langkah-langkah dalam analisis uji beda dengan Chi Square 

sampai dengan tahap intepretasi data 

1. Cari frekuensi yang diharapkan dengan cara mengalikan jumlah baris dan 

jumlah kolom untuk setiap sel dan kemudian membaginya dengan jumlah 

sampel. Setelah ditemukan hasil lalu dimasukan ke dalam rumus chi square. 

2. Menentukan derajat kebebasan dengan rumus (dk) dengan menggunakan 

rumus: 

Db = (k - 1) x (b - 1) 

Dimana: 

b = jumlah baris 

k = jumlah kolom 

                                                           
12

 Budiarjo, Mirriam. 2007. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia.161 
13

Eriyanto.2011. Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilm-

Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Predana Media Group. 329 
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Db = degree of freedom/derajat kebebasan 

3. Menentukan level significant pada tabel critical value for X
2
. Dalam hal ini 

peneliti menggunakan level significant 0,05. 

4. Membandingkan hasil nilai X
2

hitung kedalam tabel nilai kritis (X
2

tabel) untuk chi 

square pada level significant 0,05. Jika X
2
 lebih besar dari tabel kritis X

2
 maka 

Ho ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antar tabel. 

 

A. Analisis Statistik Uji beda antara surat kabar Kompas dan Suara 

Merdeka pada kategori Isi Surat Kabar dan Citra Positif/Negatif 

Perbandingan yang dilakukan pada keseluruhan kategori digunakan 

untuk mengetahui bagaimana arah isi surat kabar dan citra calon legislatif 

selebriti pada harian Kompas dan Suara Merdeka. Selain itu hasil perbandingan 

ini juga dapat membantu dalam melihat urutan isi surat kabar yang banyak 

memuat berita tentang calon legislatif selebriti. Serta dapat membantu dalam 

melihat perbandingan citra positif dan negatif calon legislatif selebriti di kedua 

surat kabar. Perhitungan pertama adalah melakukan tabulasi silang selanjutnya 

mencari frekuensi yang diharapkan dengan menggunakan rumus berikut: 

                          ( )  
                           

             
 

Setelah diperoleh frekuensi yang diharapkan, selanjutnya untuk 

mengetahui apakah perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang signifikan atau 

tidak akan diuji dengan rumus Chi Square. Tabel kerja berikut akan menunjukan 

bagaimana perbedaan frekuensi untuk kategori isi surat kabar dan citra 

positif/negatif calon legislatif selebriti pada harian Kompas dan Suara Merdeka. 

Dari rumus ini nantinya akan diperoleh Χ
2
.  
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Tabel 1 

Nilai Χ
2 

Kategori Isi Surat Kabar dan Citra Positif/Negatif Calon Legislatif 

Selebriti di surat kabar Kompas dan Suara Merdeka 

surat 

kabar 

Kategori O E O – E (O - E)
2 (     ) 

 
 

Kompas Pemberitaan 13 10,2 2,8 7,84 0,77 

Pendapat 

Masyarakat 

2 5,3 -3,3 10,89 2,05 

 

 Opini 

Masyarakat 

1 0,5 0,5 0,25 0,5 

 Citra Positif 10 7,3 2,7 7,29 1,0 

Citra 

Negatif 

5 7,8 -2,8 7,84 1,01 

 

 

Suara 

Merdeka 

Pemberitaan 8 10,8 -2,8 7,84 0,73 

 Pendapat 

Masyarakat 

9 5,7 3,3 10,89 1,91 

Opini 

Masyarakat 

0 0,5 -0,5 0,25 0,5 

Citra Positif 5 7,7 -2,7 7,29 0,95 

Citra 

Negatif 

11 8,3 2,7 7,29 0,88 

Χ
2 

10,3 

Sumber: perhitungan peneliti 

Berikut derajat kebebasan / db (degree of freedom) 

db = (k - 1) x (b – 1) 

 = ( 2 – 1) x ( 5 – 1) 

 = 1 x 4 

 = 4 

Dari hasil perhitungan uji beda Chi Squarediperoleh  nilai Χ
2 

adalah 10,3 

dengan derajat kebebasan adalah 4. Kemudian derajat kebebasan = 4 tersebut 

dibandingkan dengan tabel kritis. Karena dasar keputusan memakai taraf 

signifikansi 5% maka yang dipakai adalah angka kritis pada taraf 5% yaitu 9,488. 

Dengan demikian maka nilai Chi Square adalah 10,3 lebih besar dari 9,488. Oleh 

karena Chi Square lebih besar dari nilai kritis tabel maka dapat disimpulkan 
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bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara isi surat kabar tentang citra calon 

legislatif dari kalangan selebriti di surat kabar Kompas dan Suara Merdeka 

periode 1 Februari – 9 April 2014”. Artinya perbedaan yang ditemukan memang 

nyata (signifikan) terjadi. 

 

B. Analisis Statistik Uji beda Kategori Isi Surat Kabar 

Hasil perhitungan uji beda Chi Square kategori isi surat kabar dari 

diketahui bahwa kedua surat kabar memiliki kecenderungan yang berbeda 

didalam pemberitaan, pendapat masyarakat dan opini penerbit. Surat kabar 

Kompas memiliki pemberitaan yang lebih banyak dari surat kabar Suara Merdeka. 

Pada kategori pendapat masyarakat juga terdapat perbedaan yang signifikan antara 

surat kabar Kompas dan Suara Merdeka, diketahui bahwa Kompas lebih banyak 

memuat pendapat tentang calon legislatif selebriti dari masyarakat. 

Tabel 2 

Nilai Χ
2 

Kategori Isi Surat Kabar pada surat kabar Kompas dan Suara 

Merdeka 

Nama surat 

kabar 

Kategori O E O – E (O - E)
2 (     ) 

 
 

Kompas Pemberitaan 13 10,2 2,8 7,84 0,77 

 

 

 Pendapat 

Masyarakat 

2 5,3 -3,3 10,89 2,05 

Opini 

Masyarakat 

1 0,5 0,5 0,25 0,5 

Suara Merdeka Pemberitaan 8 10,8 -2,8 7,84 0,73 

Pendapat 

Masyarakat 

9 5,7 3,3 10,89 1,91 

Opini 

Masyarakat 

0 0,5 -0,5 0,25 0,5 

Χ
2 

6,46 

Sumber: perhitungan peneliti 

db = (k - 1) x (b – 1) 

 = ( 2 – 1) x ( 3 – 1) 

 = 1 x 2= 2 
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Derajat kebebasan adalah 2 lalu dibandingkan dengan tabel kritis. Karena 

dasar keputusan memakai taraf signifikansi 5% maka yang dipakai adalah angka 

kritis pada taraf 5% yaitu 5,991. Disini nilai Chi Square adalah 6,46 sehingga 

lebih besar dari 5,991. 

Nilai Chi Square adalah 6,46 lebih besar dari 5,991. Oleh karena Chi Square 

lebih besar dari nilai kritis tabel maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara isi surat kabar yaitu  pemberitaan, pendapat 

masyarakat dan opini penerbit tentang citra calon legislatif dari kalangan selebriti 

pada surat kabar Kompas dan Suara Merdeka periode 1 Februari – 9 April 2014”. 

 

C. Analisis Statistik Uji Beda pada kategori Citra Positif/Negatif 

Dari hasil uji beda Chi Square diketahui bahwa kedua surat kabar 

memiliki kecenderungan yang berbeda tentang citra calon legislatif dari kalangan 

selebriti. Perbandingan pada kedua surat kabar tentang citra calon legislatif dari 

kalangan selebriti tampak pada perbedaan yang signifikan diantara kedua 

kategorinya yaitu positif dan negatif. 

Pada surat kabar Kompas, citra positif maupun negatif tentang calon 

legislatif lebih tinggi daripada surat kabar Suara Merdeka. Namun memang pada 

kedua surat kabar yaitu Kompas dan Suara Merdeka kecenderungan citra yang 

didapat adalah positif tentang calon legislatif selebriti. 

Tabel 3 

Nilai Χ
2 

Kategori Citra Positif/Negatif pada surat kabar Kompas dan Suara 

Merdeka 

Nama 

surat 

kabar 

Kategori O E O - E (O - E)
2 (     ) 

 
 

Kompas 

 

Citra Positif 10 7,26 2,74 7,51 1,03 

Citra Negatif 5 7,74 -2,74 7,51 0,97 

Suara 

Merdeka 

Citra Positif 5 7,74 -2,74 7,51 0,97 

Citra Negatif 11 8,3 2,7 7,29 0,88 

Χ
2 

3,85 

Sumber: perhitungan peneliti 



 

15 
 

db = (k - 1) x (b – 1) 

 = ( 2 – 1) x ( 2 – 1) 

 = 1 x 1 

 = 1 

Derajat kebebasan adalah 1 lalu dibandingkan dengan tabel kritis. Karena 

dasar keputusan memakai taraf signifikansi 5% maka yang dipakai adalah angka 

kritis pada taraf 5% yaitu 3,841. Disini nilai Chi Square adalah 3,85 sehingga 

lebih besar dari 3,841. 

Dengan demikian maka nilai Chi Square adalah 3,85 lebih besar dari 3,841. 

Oleh karena Chi Square lebih besar dari nilai kritis tabel maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara citra positif dan negatif tentang 

citra calon legislatif dari kalangan selebriti di surat kabar Kompas dan Suara 

Merdeka periode 1 Februari – 9 April 2014”. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti dalam skripsi 

dengan judul “Surat Kabar dan Citra Calon Legislatif Selebriti (Studi Analisis Isi 

Tentang Citra Calon Legislatif dari Kalangan Selebriti di Surat Kabar Kompas 

dan Suara Merdeka periode 1 Februari – 9 April 2014) maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Terdapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi isi surat kabar yang 

terdiri dari: 1) Pemberitaan, 2) Pendapat Masyarakat, 3) Opini Penerbit dan 

citra yaitu 1) citra positif dan 2) citra negatiftentang calon legislatif dari 

kalangan selebriti pada harian Kompas dan Suara Merdeka periode 1 Februari 

– 9 April 2014. Hal ini dibuktikan dengan nilai Chi Square adalah 10,3 lebih 

besar dari nilai kritis tabel yaitu 9,488 yang artinya perbedaan frekuensi yang 

ditemukan memang nyata (signifikan) terjadi. 

b. Menjawab hipotesis penelitian maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara surat kabar Kompas dan Suara Merdeka 

Tentang Isi Surat Kabar dan Citra Calon Legislatif dari Kalangan Selebriti di 

Surat Kabar periode 1 Februari – 9 April 2014. 
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Saran 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan perbandingan 

(perbedaan-perbedaan yang ada) antara koran Kompas dan Suara Merdeka dalam 

menampilkan pemberitaan tentang caleg selebriti. Pada dasarnya, penyajian berita 

tentang citra calon legislatif selebriti di kedua surat kabar pada periode 1 Februari 

– 9 April 2014 sudah baik, dilihat dari kategori isi surat kabar dan citra positif 

atau negatif. Adapun beberapa hal yang dapat penulis sarankan, yaitu: 

1. Dalam menyajikan sebuah berita sebaiknya menyertakan informasi lebih 

detail dan disertai keterangan yang lengkap, sehingga pembaca akan lebih 

mudah membedakan kategori isi tersebut termasuk dalam pemberitaan, 

pendapat masyarakat atau termasuk dalam opini masyarakat. 

2. Media massa khususnya surat kabar, harus cerdas dalam memberitakan suatu 

isu. Mengingat salah satu fungsi media adalah mendidik maka suatu media 

yaitu surat kabar harus cerdas menempatkan posisinya sebagai “pihak netral” 

dalam berbagai isu yang sedang berkembang di masyarakat. Sehingga media 

tidak menjerumuskan masyarakat ke dalam suatu pemikiran yang terarah 

pada satu sisi saja, seperti halnya pada netralitas citra. Media harus seimbang 

didalam memberitakan suatu isu, baik dari segi positif maupun segi 

negatifnya, khususnya pada isu-isu yang mengandung unsur pro-kontra, 

konflik dan lain sebagainya. 

3. Masyarakat saat ini lebih kritis di dalam menanggapi isu yang sedang 

berkembang. Oleh karena itu wartawan sebaiknya diberikan pengetahuan 

mengenai tekhnik penulisan berita mendalam (depth news) dan berita 

penyelidikan (investigative news) melalui pelatihan-pelatihan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. 

Dengan demikian, Penulis berharap media khususnya surat kabar mampu 

menjadi salah satu media massa yang senantiasa digunakan dan dipercaya 

masyarakat sebagai sumber informasi karena katualitaas beritaa dan penyajianya 

yang bermutu. 
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