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ABSTRAKSI 
 
Judul Tugas Akhir : Analisis Isi Kecenderungan Pemberitaan Surat Kabar    
   Suara Merdeka Tentang Universitas Diponegoro 
Nama : Rizky Septiana S. 
NIM : D0C 006 107 

 
Undip merupakan salah satu Perguruan Tinggi di Jawa Tengah yang selalu 

menjadi sorotan media dalam perkembangannya. Media massa dalam memberitakan 
Undip dituntut untuk menjadi independen dan objektif, sehingga masyarakat yang akan 
mendapatkan informasi secara proporsional. Namun karena adanya berbagai kepentingan 
yang mempengaruhi media massa, maka terkadang mereka tidak lagi mengindahkan 
objektivitas dan malah terkesan memihak golongan tertentu. Padahal dalam jurnalisme, 
objektivitas pemberitaan merupakan prinsip pertama dalam jurnalisme. Tugas jurnalisme 
adalah melaporkan kebenaran, dan objektivitas adalah penyajian berita yang benar dan 
tidak berpihak serta harus berimbang. Kesenjangan kondisi tersebutlah yang 
melatarbelakangi dilakukannya penelitian mengenai kecenderungan pemberitaan Suara 
Merdeka tentang Undip ini. 

Penelitian ini menggunaann tipe penelitian analisis media kuantitatif dengan 
teknik pengumpulan data berupa dokumentasi pemberitaan di media cetak Suara Merdeka 
yang kemudian diklasifikasikan dan diteliti menggunakan kategori keberpihakan 
(impartiality) media milik J. Westerstahl yang meliputi dimensi netralitas dan 
keseimbangan. Teknik pengumpulan data dilakukan oleh tiga koder, termasuk peneliti 
sendiri, dan menggunakan metode purposive sampling dalam pengambilan samplenya. 
Hasil analisa menggunakan intercoder reliability yang dikemukakan oleh Kripendorff 
menunjukan bahwa tingkat reliability masing-masing lebih dari 0.75 dengan demikian 
terdapat persamaan persepsi dalam menganalisa keseluruhan pemberitaan yang dilakukan 
Suara Merdeka tentang Undip. Selain itu diketahui bahwa Surat Kabar Suara Merdeka 
menyajikan berita yang memiliki kesesuaian antara judul dengan isi (100%), tidak 
mengandung dramatisasi (0%), dan tidak adanya percampuran opini dan fakta (0%). 
Suara Merdeka juga dominan menyajikan pemberitaan yang positif tentang Undip, 
terlihat dari perolehan even-handed evaluations yang menunjukan kecenderungan nilai 
positif (93%) serta dari pemilihan narasumber utama yang berasal dari kalangan internal 
Undip (75%). 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam menuliskan pemberitaan tentang 
Undip, Suara Merdeka cenderung tidak netral karena beritanya selalu didominasi dengan 
pola pemberitaan yang positif (good news). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
Suara merdeka melalui pola pemberitaannya mencoba menggambarkan citra Undip 
secara positif. Hal tersebutlah yang mencerminkan sikap kecenderungan media tersebut 
kepada institusi Undip. 
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