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ABSTRAKSI 
 

KARAKTERISTIK PEMBERITAAN SKH KEDAULATAN RAKYAT  
 
 

Pers memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat modern, 
karena pers memberikan informasi mengenai segala aspek kehidupan, mulai dari 
masalah ekonomi, social, budaya, politik, agama, bahkan masalah yang bersifat 
pribadi. Oleh karena itu, melalui pers, manusia dapat mengetahui peristiwa di 
sekitarnya, memperluas cakrawala pengetahuannya, sekaligus memahami 
kedudukan serta peranannya dalam masyarakat. 
 Pengaruh pers oleh para ahli dianggap termasuk dalam sosiologi pers, 
yang mempelajari hubungan timbale balik antara pers dan masyarakat. Umumnya 
baik pers maupun masyarakat saling pengaruh mempengaruhi. Bahwa pers 
mempunyai pengaruh terhadap masyarakat dan dalam bidang pendidikan massa 
tidak dapat diragukan lagi. 

Media massa pada umumnya, khususnya media cetak memiliki ciri khas 
dan karakter masing-masing dalam mengangkat issu-issu aktual yang sedang 
berkembang. Perbedaan karakter suatu media dapat menghasilkan berita yang 
berbeda pula. Sehingga penulis lebih menekankan pada media cetak, karena 
jangkauan pemberitaannya lebih luas dan memiliki rubrik-rubrik yang khusus 
memberitakan masalah-masalah tertentu dalam segala aspek. Peran media cetak 
dalam memberitakan sebuah persoalan yang sedang hangat dibicarakan, biasanya 
menempatkannya pada kolom utama dan dijadikan sebagai head line. Agar 
khalayak dapat lebih dekat dan cepat dalam mengetahui informasi tersebut. Dalam 
hal ini media cetak memiliki ciri khas dan identitasnya dalam menyampaikan 
sebuah berita.  

Di antara sekian banyak media massa atau pers di Indonesia, kedaulatan 
rakyat adalah salah satunya. Kedaulatan Rakyat (KR) adalah Koran (surat kabar) 
harian yang terbit di Yogyakarta dan mengekspos masalah-masalah dan peristiwa-
peristiwa yang aktual yang terjadi di sekitar DIY dan Jateng. Disamping itu juga 
mengekspos issu-issu actual tingkat nasional maupun internasional. 

Secara umum pemberitaan SKH Kedaulatan Rakyat memiliki karakter 
yang khas. Dalam kajiannya, secara teoritis mungkin tidak ada relevansinya 
terhadap dakwah. Namun dalam hal ini komunikasi sebagai sebuah ilmu murni 
yang independen tegak berdiri, ia memiliki kesinambungan dengan tema tersebut. 
Karena dakwah dan komunikasi merupakan dua bidang keilmuan yang berbeda, 
namun keduanya memiliki keterikatan secara praktis.  

Karakter pemberitaan media cetak merupakan bagian dari pembentukan 
sikap dan akhlaq para pembacanya. Dengan slogan ”Suara Hati Nurani Rakyat” 
secara esensial Kedaulatan Rakyat telah menyampaikan pesan dakwah kepada 
pembaca, bahwa setiap rakyat atau ummat memiliki hak untuk menyampaikan 
aspirasinya. Hal inilah yang membuat penulis merasa penting untuk mengangkat 
tema tentang karakteristik pemberitaan SKH Kedaulatan Rakyat.  
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Artinya: 
 
“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah 
kamu bersama orang-orang yang benar (Jujur).”1 
 
 

 
 

 BERTINDAK BERDASARKAN KEBENARAN DAN 

KEJUJURAN2 

 

 SEBAIK BAIK MANUSIA ADALAH YANG 

BERMANFAAT BAGI ORANG LAIN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
 1 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000). 
hlm. 164. 
 2 Panca Prasetya Perguruan Pencak Silat “Cepat Pembelaan Diri” Daerah Istimewa 
Yogyakarta poin ke 2. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Penegasan Judul 

1. Karakteristik 

Karakteristik yaitu sifat khas yang dimiliki oleh individu yang 

membedakannya dari individu lain, seperti perwatakan tertentu atau ciri-

ciri khusus.1 Sedangkan yang dimaksud karakteristik dalam penelitian ini 

adalah ciri, watak dan karakter suatu tema yang menjadi obyek 

pemberitaan. 

2. Pemberitaan 

Pemberitaan berasal dari kata berita yang mendapat awalan pe dan 

akhiran an, artinya cerita atau keterangan mengenai kejadian atau 

peristiwa yang hangat.2 Sinonim kata pemberitaan adalah laporan, 

pemberitahuan dan pengumuman. Dalam bahasa Inggris, pemberitaan 

biasa disebut sebagai news release, announcement dan report.3 

Pemberitaan dalam media massa terkadang disebut expose, yang 

berarti membuka, menyingkap, membongkar atau pembongkaran dan 

penyingkapan.4 

                                                 
1  M. Dahlan. Y. Al-Barry dan L. Lya Sofyan Yacub, Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri 

Intelektual, (Surabaya: Target Press, 2003), hlm.359. 
2  Tim Dekdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 

1061. 
3  John. M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Indonesia-Inggris, (Jakarta: Gramedia, 

1994), hlm. 73.  
4   John. M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 

1993), hlm. 225 
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3. SKH Kedaulatan Rakyat  

Kedaulatan Rakyat adalah  nama sebuah surat kabar (koran) harian 

yang berada di Yogyakarta dan beritanya lebih banyak mengekspos 

peristiwa-peristiwa  yang terjadi di DIY dan Jawa Tengah. Meskipun 

demikian, issu aktual yang bersifat nasional maupun internasional juga 

tidak luput dari pemberitaannya. 

Dari penjelasan mengenai terminologi dalam judul skripsi di atas dapat 

dipahami, bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi karakteristik 

pemberitaan Kedaulatan Rakyat adalah ciri khas yang menjadi obyek 

pemberitaaan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Dunia jurnalistik merupakan bagian terpenting dalam segala bidang, 

karena menyangkut kebutuhan publik. Kebutuhan tersebut berupa informasi 

yang aktual, sebagai refleksi keingintahuan publik terhadap peristiwa-

peristiwa yang ada di sekitarnya. Banyaknya wacana yang berkembang dapat 

memunculkan berbagai macam opini, sehingga peran media sangat penting 

agar dapat mengontrol dan mengklarifikasi mengenai masalah-masalah yang 

ada. 

Wacana yang berkembang dalam masyarakat, tidak dapat dipisahkan 

dari rahasia umum. Dengan kata lain, wacana yang berasal dari media massa 

formal semacam pers dan televisi, disertai pula wacana dari sumber media 

sosial bersifat tidak resmi. Media massa menyampaikan wacana formal 
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melalui pesan (message) bersifat eksplisit. Tetapi sekaligus menyediakan 

pesan bersifat implisit untuk menjadi bagian bagi media sosial.5  

Hal inilah yang dianggap penting oleh penulis dalam mengkaji dan 

mempelajari karakteristik media. Sebagai bagian dari pengembangan dunia 

jurnalistik penelitian ini lebih khusus mengkaji media cetak. Secara praktis 

media cetak menggunakan surat kabar untuk menyampaikan informasi pada 

khlayak, dengan menggunakan teori-teori jurnalistik. Dengan adanya teks 

berita tentunya memudahkan bagi khlayak untuk menjadikan referensi berita 

yang komprehensif. 

Media massa pada umumnya, khususnya media cetak memiliki ciri 

khas dan karakter masing-masing dalam mengangkat issu-issu aktual yang 

sedang berkembang. Perbedaan karakter suatu media dapat menghasilkan 

berita yang berbeda pula. Sehingga penulis lebih menekankan pada media 

cetak, karena jangkauan pemberitaannya lebih luas dan memiliki rubrik-rubrik 

yang khusus memberitakan masalah-masalah tertentu dalam segala aspek. 

Peran media cetak dalam memberitakan sebuah persoalan yang sedang hangat 

dibicarakan, biasanya menempatkannya pada kolom utama dan dijadikan 

sebagai head line. Agar khalayak dapat lebih dekat dan cepat dalam 

mengetahui informasi tersebut. Dalam hal ini media cetak memiliki ciri khas 

dan identitasnya dalam menyampaikan sebuah berita. 

Adanya persaingan antar media cetak maupun elektronik dalam 

menyampaikan informasi, banyak di antaranya mengklaim pemberitaan 

                                                 
5 Ashadi Siregar, Etika Komunikasi, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2006), hlm. 

17. 



 

 

4

mereka yang lebih akurat. Dalam hal ini, media cetak lebih memberi 

kesempatan kepada pembaca untuk menyampaikan opini dan kritiknya 

melalui media cetak dibandingkan media elektronik. Mungkin kelemahan 

media cetak hanya terletak pada penampilan visual. Maka penulis memberikan 

batasan mengenai media cetak yang akan menjadi objek penelitian ini.  

Di antara sekian banyak media cetak yang ada, SKH Kedaulatan 

Rakyat adalah yang menjadi objek dalam penelitian ini. Objektifitas dan 

kenetralan Kedaulatan Rakyat dalam menyampaikan sebuah berita merupakan 

sesuatu yang sangat berharga bagi identitasnya sebagai koran lokal. Hal 

demikianlah yang menjadi pertimbangan penulis dalam menentukan SKH 

Kedaulatan Rakyat sebagai objek penelitian, dengan beberapa alasan sebagai 

berikut: 

1. SKH Kedaulatan Rakyat merupakan koran lokal yang masih eksis sampai 

saat ini, setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Sehingga SKH 

Kedaulatan Rakyat merupakan bagian dari media perjuangan kemerdekaan 

bangsa indonesia, seperti slogannya yang berbunyi ”Suara Hati Nurani 

Rakyat”.  

2. Pemberitaan yang ada di SKH Kedaulatan Rakyat sangat kompleks. 

Mengangkat issu-issu aktual seputar kedaerahan dan persoalan aktual baik 

tingkat nasional maupun internasional. Sehingga SKH Kedaulatan Rakyat 

dapat diterima berbagai kalangan. 
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3. Isi dan bahasa dalam setiap berita yang ada di SKH Kedaulatan Rakyat 

lebih mudah dipahami oleh khalayak luas baik kalangan menegah ke 

bawah maupun menengah ke atas. 

Secara umum pemberitaan SKH Kedaulatan Rakyat memiliki karakter 

yang khas. Dalam kajiannya, secara teoritis mungkin tidak ada relevansinya 

terhadap dakwah. Namun dalam hal ini komunikasi sebagai sebuah ilmu 

murni yang independen tegak berdiri, ia memiliki kesinambungan dengan 

tema tersebut. Karena dakwah dan komunikasi merupakan dua bidang 

keilmuan yang berbeda, namun keduanya memiliki keterikatan secara praktis.  

Karakter pemberitaan media cetak merupakan bagian dari 

pembentukan sikap dan akhlaq para pembacanya. Dengan slogan ”Suara Hati 

Nurani Rakyat” secara esensial Kedaulatan Rakyat telah menyampaikan pesan 

dakwah kepada pembaca, bahwa setiap rakyat atau ummat memiliki hak untuk 

menyampaikan aspirasinya. Hal inilah yang membuat penulis merasa penting 

untuk mengangkat tema tentang karakteristik pemberitaan SKH Kedaulatan 

Rakyat.  

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah6 merupakan hal yang urgen dalam penelitian agar 

penelitian mempunyai nilai ilmiah, terarah dan sistematis. Oleh karena itulah 

dengan mendasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

                                                 
6  Rumusan masalah yang baik harus memperhatikan paling tidak tiga hal, yaitu: 1) 

Masalah yang dipilih mempunyai nilai penelitian. 2) Masalah yang dipilih mempunyai fisibilitas. 
3) Masalah yang dipilih sesuai dengan kualifikasi peneliti. Lihat Moh. Nazir, Metode Penelitian, 
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 134 
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merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah karakteristik 

pemberitaan pada head line (berita utama) SKH Kedaulatan Rakyat ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana karakteristik pemberitaan pada head line 

(berita utama) SKH Kedaulatan Rakyat.  

 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu komunikasi 

dan dakwah. 

2. Sebagai bekal peneliti dalam menambah wawasan keilmuan tentang dunia 

jurnalistik. 

3. Sumbangan bahan perpustakaan dengan harapan dapat diterima sebagai 

koleksi tulisan ilmiah yang bermanfaat dan menjadi bahan peneliti lebih 

lanjut. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Beberapa kajian atau penelitian tentang pemberitaan telah banyak 

dilakukan oleh sejumlah ilmuan. Akan tetapi penulis belum banyak 

menemukan kajian yang sama dengan judul di atas.  



 

 

7

Dalam skripsinya Aas Praisal, ”Tipologi Pemberitaan Kedaulatan 

Rakyat Tentang Pemilu 2004 (11 Maret – 26 Juli)”.7 Penelitian ini membahas 

mengenai tipe-tipe pemberitaan sebuah media cetak, dalam hal ini Kedaulatan 

Rakyat tentang Pemilu 2004. Sedangkan penulis lebih fokus mengenai sifat-

sifat atau karakteristik pemberitaan pada berita utama SKH Kedaulatan 

Rakyat. 

Penelitian dari Sulisno, skripsi yang ditulis tahun 2007 pada jurusan 

komunikasi UGM yang berjudul, ”Strategi Peliputan Berita di Koran 

Kedaulatan Rakyat”.8 Penelitian Sulisno lebih fokus pada strategi peliputan 

berita oleh wartawan Kedaulatan Rakyat. Sedangkan yang membedakan 

dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada fokus 

penelitiannya. Penulis lebih fokus tentang sifat-sifat atau karakteristik 

pemberitaan pada berita utama SKH Kedaulatan Rakyat. 

 

G. Kerangka Teori 

1. Karakteristik Pemberitaan 

Pemberitaan merupakan sebuah hal yang penting dalam dunia 

jurnalistik. Karena jurnalistik dan media massa merupakan bagian yang 

tak dapat dipisahkan dari pemberitaan. Dewasa ini media massa 

memegang peranan penting dalam segala aspek, oleh karena itu 

                                                 
7 Aas Praisal, ”Tipologi Pemberitaan Kedaulatan Rakyat Tentang Pemilu 2004 (11 Maret 

– 26 Juli)”, Skripsi, (Yogyakarta : Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2004). 
8 Sulisno, “Strategi Peliputan Berita di Koran Kedaulatan Rakyat”, Skripsi, (Yogyakarta : 

Jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Politik UGM, 2007). 
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pemberitaan yang berkarakter menjadi tolok ukur kredibilitas media 

tersebut di mata publik. 

Berdasarkan sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media massa 

adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka kesibukan utama media 

massa adalah mengkonstruksikan berbagai realitas yang akan disiarkan 

atau diberitakan. Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang 

terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Pembuatan 

berita di media pada dasarnya adalah penyusunan realitas-realitas hingga 

membentuk sebuah cerita atau wacana yang bermakna.9  

Wacana yang ada dalam masyarakat sangatlah kompleks, sehingga 

sebagian media memberikan keterangan dalam pemberitaannya secara 

implisit. Karena suatu realitas atau peristiwa akan mendapat respon yang 

berbeda dari khlayak, tergantung bagaimana berita itu disampaikan. Maka 

muncul opini-opini publik yang memberikan kritik terhadap sebuah berita. 

Lebih khusus pemberitaan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah mengenai pemberitaan yang ada di media cetak. Menurut Feni 

Fasta salah satu dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu 

Buana Jakarta, secara teoritis ada tujuh karakter media cetak dalam 

menyampaikan berita, yaitu : 10 

a) Komunikasi melalui media cetak pada dasarnya ditujukan ke khalayak 

yang luas, heterogen, anonim, tersebar serta tidak mengenal batas 

geografis kultural. Khalayak itu heterogen, artinya masyarakat luas 
                                                 

9 Ibnu Hamad, Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, (Jakarta: Granit, 2004) 
hlm. 11. 

10 http//: www.pksm.mercubuana.ac.id. 
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yang bermacam-macam, tidak dibatasi oleh latar belakang pendidikan, 

penghasilan ataupun status sosialnya. Anonim artinya, antara satu 

dengan yang lain terpisah tidak saling mengenal. Khalayak juga 

tersebar dan tidak mengenal batas usia, tempat tinggal, golongan dan 

batasan-batasan yang lainnya. 

b) Bentuk kegiatan komunikasi melalui media cetak bersifat umum, 

bukan perorangan atau pribadi. Isi pesan yang disampaikan 

menyangkut kepentingan orang banyak, tidak hanya untuk kepentingan 

perorangan atau pribadi. Lebih lanjut, pengertian dari ciri ini, bahwa 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan operasi suatu media massa 

akan mencakup orang banyak yang terorganisasi di dalam organisasi 

media. 

c) Pola penyampaian pesan media cetak. Pola ini berjalan secara cepat 

dan mampu menjangkau khalayak luas, bahkan mungkin tidak terbatas 

baik secara geografis maupun kultural. Karena karakteristiknya yang 

demikian menjadikan media massa disebut sebagai massages 

multiplier (memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan secara 

cepat dan menjangkau khalayak luas). 

d) Penyampaian pesan melalui media cetak cenderung berjalan satu arah. 

Umpan balik atau tanggapan dari pihak penerima (khalayak) lazimnya 

berlangsung secara tertunda. Umpan balik khalayak bisa berupa 

tindakan-tindakan meneruskan atau berhanti membaca, mendengar, 

menonton, bisa juga mendiskusikan isi pesan kepada teman atau orang 
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lain. Sedangkan umpan balik yang ditujukan kepada media massa 

dapat berupa mempermasalahkan kebenaran suatu berita, kritik atas 

cara-cara penyampain pesan, atau dukungan terhadap suatu pesan 

tertentu. 

e) Kegiatan komunikasi melalui media cetak dilakukan secara terencana, 

terjadwal dan terorganisasi. Komunikator pada media massa bekerja 

mealui aturan organisasi dan pembagian kerja yang jelas. 

f) Penyampaian pesan melalui media cetak. Penyampaian pesan ini 

dilakukan secara berkala, tidak bersifat temporer. 

g) Isi pesan yang disampaikan melalui media cetak. Isi pesan yang 

disampaikan dapat mencakup berbagai aspek kehidupan manusia baik 

yang bersifat informatif, edukatif maupun hiburan. 

Dinamika pemberitaan dewasa ini, memacu media massa untuk 

memberikan sajian berita yang komprehensif. Setiap media, baik cetak 

maupun elektronik memiliki teori dan metode sendiri dalam memberitakan 

sebuah peristiwa-peristiwa yang menarik dan aktual pada khalayak. 

Namun, secara umum konsep dasar pemberitaan harus memenuhi syarat 5 

W + 1 H, yaitu what (peristiwa apa yang diberitakan?), who (siapa yang 

diberitakan?), when (kapan terjadinya berita itu?), where (di mana 

terjadinya berita tersebut?), why (kenapa berita tersebut terjadi?) dan how 

(bagaimana pemberitaan itu?).11 Agar khalayak dapat mengetahui secara 

                                                 
11 Ermanto, Menjadi WartawanHandal dan Profesional, (Yogyakarta: Cinta Pena, 2005), 

hlm. 96.  
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detail suatu peristiwa yang terjadi, maka konsep dasar tersebut harus ada 

dalam setiap berita. 

Menentukan apakah suatu peristiwa memiliki nilai berita 

sesungguhnya merupakan tahap awal dari proses kerja redaksional. 

Biasanya seorang redaktur menentukan apa yang harus diliputi, sementara 

seorang reporter menentukan bagaimana cara meliputnya, karena ia 

berurusan dengan tahap pencarian/penghimpunan dan penggarapan berita. 

Setelah seluruh materi terhimpun, maka dilakukanlah penulisan dan 

penyuntingan (editing). Dalam tahap yang akhir, sambil dilakukan 

penyuntingan, dilakukan pula pemerkayaan terhadap berita.12 

Penyusunan sebuah berita tidak terlepas dari bahasa yang digunakan 

wartawan dalam menulis sebuah berita. Ada wartawan yang menggunakan 

bahasanya sendiri dalam menulis berita ada pula wartawan yang 

menggunakan bahasa orang lain. Ini membuktikan bahwasanya karakter 

seorang wartawan sangat berpengaruh dalam penulisan sebuah berita. 

Banyak pakar komunikasi yang menyebut ciri sebuah berita tidak terlepas 

dari jurnalis yang menulis berita tersebut.   

Setelah mengetahui tahap penghimpunan berita, seorang 

jurnalis/wartawan kemudian menyajikan berita dalam bentuk bahasa yang 

berbeda-beda. Berdasarkan metode penelitian ini yang menggunakan 

analisis wacana kritis, penulis ingin mengsinergikan dengan teori ragam 

bahasa jurnalistik yang dikemukakan oleh Sudaryanto. 

                                                 
12 Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik Teori dan Praktik, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005),  hlm. 71. 
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Pembagian sub-ragam bahasa jurnalistik tersebut dapat digambarkan 

dengan bagan berikut ini:13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembagian ragam bahasa jurnalistik di atas merupakan pemisahan 

antara bahasa seorang wartawan dengan bahasa pembaca. Hal ini terlihat 

dengan pembedaan antara subragam berita jurnalistik dengan subragam 

opini jurnalistik. Artinya dalam setiap penulisan berita maupun opini, 

memiliki beraneka ragam bahasa yang digunakan. Hal ini 

mengindikasikan adanya masud-maksud tertentu seorang penulis dalam 

                                                 
13 Ermanto, Op.Cit, hlm. 61-62. 
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menyampaikan berita maupun opininya. Berita merupakan sebuah fakta 

sedangkan opini adalah pendapat seseorang, namun media mengemasnya 

sebagai sebuah informasi yang menarik dan layak untuk dibaca.  

Peristiwa-peristiwa aktual merupakan hal terpenting penting dalam 

keutuhan sebuah berita. Di antara banyaknya persoalan-persoalan yang 

keluar ke permukaan, media memiliki hak untuk fokus dalam 

pemberitaannya. Namun satu persoalan yang sama akan mendapat respon 

yang berbeda dari setiap wartawan. Kinerja seorang wartawan sangat berat 

dalam mempertanggung jawabkan berita yang ditulisnya. Sehingga media 

memisahkan jenis pemberitaan berdasarkan kualitas dan kapabilitas 

seorang wartawan dalam menulis berita. 

2. Media Massa 

Dalam era global dewasa ini, komunikasi dan informasi menjadi 

sangat vital, karena dapat menjangkau seluruh kawasan di dunia dengan 

berbagai problemnya tanpa harus mendatangi dan konfirmasi secara 

langsung. Sehingga informasi mengenai apapun dapat dicari dalam media 

massa atau pers. Juga orang yang hendak menyampaikan sesuatu kepada 

publik, cukup dengan mengiklankannya melalui media massa. 

Begitu pentingnya peran media massa sebagai jasa informasi pada 

khalayak, sehingga informasi seakan menjadi kebutuhan pokok bagi 

publik. Hal inilah yang membuat banyak media massa bersaing untuk 

mendapatkan hati para pembaca agar mengkonsumsi informasi yang 

diberikan media tersebut. Sebagai sebuah refleksi media massa 
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menggunakan teori dan metodenya masing-masing tergantung kebijakan 

manajemen redaksional.  

Sebuah kerangka teori mengenai media massa yang dinilai penulis 

relevan terhadap penelitian ini yaitu Social Responsibility Theory (Teori 

Pers Bertanggung Jawab Sosial). Dalam teori tersebut berawal dari 

Hutchins Commission yang mengajukan lima persyaratan bagi pers yang 

bertanggung jawab kepada masyarakat. Lima syarat tersebut adalah:14 

a) Media harus menyajikan berita-berita peristiwa sehari-hari yang dapat 

dipercaya, lengkap, dan cerdas dalam konteks yang memberikannya 

makna. 

b)  Media harus berfungsi sebagai forum untuk pertukaran komentar dan 

kritik. 

c)  Media harus memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili 

dari kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat. 

d)  Media harus menyediakan dan menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai-

nilai masyarakat. 

e)  Media harus menyediakan akses penuh terhadap informasi-informasi 

yang tersembunyi pada suatu saat. 

Persyaratan tersebut merupakan bagian dari kewajiban media 

massa, sebagai sebuah lembaga pers yang bertanggung jawab kepada 

masyarakat. Sebagai bagian dari penilaian karakter media massa, terletak 

pada penerapan teori pers bertanggung jawab sosial. Pada dasarnya media 

                                                 
14 Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Op.Cit, hlm. 21-22. 
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massa merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri, oleh karena itu sikap 

media massa harus ditampakkan dalam bentuk tanggung jawab 

memberikan informasi-informasi yang belum diketahui oleh masyarakat.  

Pada intinya karakteristik media massa dapat dilihat sejauh mana 

media mampu mengimplementasikan teori media massa yang digunakan. 

Untuk memperkuat citra media massa tersebut di kalangan masyarakat, 

sehingga memiliki kredibilitas dan dapat dijadikan referensi disetiap 

pemberitaannya. 

3. Surat Kabar 

Surat Kabar termasuk dalam kategori media cetak. Dibandingkan 

dengan media massa lainnya, surat kabar termasuk ke dalam kategori 

media massa tertua. Menurut Ardianto dan Erdinaya, surat kabar adalah 

media cetak yang menyajikan beraneka ragam informasi sesuai dengan 

aktualitas peristiwa dengan frekuensi terbit tinggi seperti harian. 

Sedangkan fungsi media massa yaitu informasi, edukasi, hiburan dan 

persuasif. Dari keempat fungsi surat kabar tersebut fungsi yang menonjol 

dari surat kabar adalah fungsi informasi. Fungsi informasi lebih menonjol 

karena sesuai dengan tujuan utama khalayak membaca surat kabar yaitu 

untuk mengetahui setiap peristiwa atau informasi yang ada di sekitarnya. 

Dalam buku Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, Onong Uchjana 

Effendy menyebutkan cirri-ciri surat kabar adalah sebagai berikut:15 

 
                                                 

15http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?submit.x=10&submit.y=16&submit=prev&page=6
&qual=high&submitval=prev&fname=%2Fjiunkpe%2Fs1%2Fikom%2F2009%2Fjiunkpe-ns-s1-
2009-51404112-11487-agenda_media-chapter2.pdf. 
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a) Publisitas  

Yang dimaksud publisitas (publicity) ialah penyebaran kepada 

publik atau khalayak. Karena diperuntukkan untuk khalayak, maka 

sifat surat kabar adalah umum. Isi surat kabar terdiri dari berbagai hal 

yang erat kaitannya dengan kepentingan umum. 

Dengan ciri publisitas ini, maka penerbitan yang meskipun 

bentuk fisiknya sama dengan surat kabar tidak bisa disebut surat kabar 

apabila diperuntukkan sekelompok orang atau segolongan orang. 

b) Periodisitas  

Periodisitas (periodicity) adalah ciri surat kabar yang kedua. 

Keteraturan terbitnya surat kabar bisa satu hari sekali, bisa dua kali 

sehari, dapat pula satu kali atau dua kali seminggu. Penerbitan lainnya 

seperti buku umpamanya, tidak disebarkan secara periodik, tidak 

teratur, karena terbitnya hanya satu kali. Jadi, penerbitan seperti buku 

tidak mempunyai ciri periodisitas, meskipun disebarkan kepada 

khalayak dan isinya menyangkut kepentingan umum. 

c) Universalitas  

Yang dimaksud dengan universalitas (universality) sebagai ciri 

ketiga surat kabar adalah kesemestaan isinya, aneka ragam dan dari 

seluruh dunia. Sebuah penerbitan berkala yang isinya mengkhususkan 

diri pada suatu profesi atau aspek kehidupan, seperti majalah 

kedokteran, arsitektur, koperasi, atau pertanian, tidak termasuk surat 

kabar. Adalah benar bahwa berkala tersebut diperuntukkan khalayak 
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dan terbit secara periodik, tetapi ciri universalitas tidak ada, sebab 

isinya hanya mengenai satu aspek kehidupan saja. 

d) Aktualitas  

Aktualitas (actuality) sebagai ciri keempat dari surat kabar 

adalah mengenai berita yang disiarkannya. Aktualitas, menurut kata 

asalnya berarti “kini” dan “keadaan sebenarnya”. Kedua-duanya erat 

sekali sangkut pautnya dengan berita yang disiarkan surat kabar. Berita 

adalah laporan mengenai peristiwa yang baru terjadi dan yang 

dilaporkan harus benar. Tetapi yang dimaksudkan dengan aktualitas 

sebagai ciri surat kabar adalah pertama, yakni kecepatan laporan, tanpa 

mengesampingkan pentingnya kebenaran berita. 

Effendy dalam bukunya Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi juga 

menyebutkan surat kabar sebagai pers. Pers memiliki ciri khas 

dibandingkan dengan media massa lainnya. Yang penting bukan hanya 

sifatnya yang merupakan media cetak, tetapi khalayak yang diterpanya 

bersifat aktif, tidak pasif seperti kalau mereka diterpa media radio, televisi 

dan film. Pesan melalui media pers diungkapkan dengan huruf-huruf mati, 

yang baru menimbulkan makna apabila khalayak menggunakan tatanan 

mentalnya (mental set) secara aktif. Kelebihan pers dari media massa 

lainnya adalah bahwa media cetak itu dapat didokumentasikan, dikaji 

ulang, dihimpun untuk kepentingan pengetahuan dan dijadikan bukti 

otentik yang bernilain tinggi. 
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H. Metode Penelitian 

1. Sumber data dan fokus penelitian 

a. Sumber data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penulis, yaitu 

naskah berita SKH Kedaulatan Rakyat, redaktur pemberitaan dan 

wartawan. 

b. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan bagian dari pengkajian lebih 

mendalam mengenai pokok persoalan yang akan diangkat dalam 

sebuah penelitian. Maka dalam hal ini fokus penelitian yang 

disampaikan penulis yaitu karakteristik pemberitaan pada head line 

(berita utama) SKH Kedaulatan Rakyat. 

2. Jenis penelitian dan pengumpulan data 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan dokumentasi, maka 

referensinya adalah berupa literatur buku-buku yang relevan dengan 

tema dan dapat berupa wawancara secara langsung. Yang dimaksud 

deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran data yang ada serta 

menginterpretasi terhadapnya dengan mempertimbangkan mutu dan 

kualitas data tersebut. 
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b. Metode Pengumpulan Data 

1) Dokumentasi 

Pengumpulan data penelitian ini berupa koran, buku-buku, 

artikel-artikel, majalah-majalah, dan dokumentasi. Literatur dari 

penelitian ini ada dua, yaitu literatur primer di antaranya koran 

Kedaulatan Rakyat, buku-buku tentang jurnalistik, pers, 

komunikasi dan lain-lain. Sedangkan literatur sekunder berupa 

buku-buku filsafat, sosiologi, motodologi, kamus ilmiah, 

ensiklopedi dan lain-lain. 

2) Wawancara 

Dalam pengumpulan data peneliti juga menggunakan 

metode interview (wawancara). Karena dalam penelitian kualitatif 

lebih berupa kata-kata, maka wawancara menjadi perangkat yang 

sedemikian penting. Setidaknya terdapat dua jenis wawancara, 

yakni wawancara terstruktur dan wawancara tak-terstruktur. Dalam 

wawancara terstruktur, bahan-bahan wawancara disiapkan secara 

ketat. Sebaliknya, wawancara tak-terstruktur menghindari ketatnya 

struktur bahan.16 Pada penelitian ini penulis menggunakan metode 

wawancara terstruktur, karena data yang akan diperoleh lebih 

bersifat struktural. 

 

 

                                                 
16  Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 

2006), hlm. 16. 
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3. Metode Analisa Data 

Dalam penelitian ini penulis menjabarkan data-data dengan 

menggunakan metode analisa data, analisis wacana (discourse analisis). 

Analisis wacana (discourse analysis), adalah suatu cara atau metode untuk 

mengkaji wacana (discourse) yang terdapat atau terkandung di dalam 

pesan-pesan komunikasi baik secara tekstual maupun kontestual.17 Pada 

metode analisa data ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis wacana 

kritis (critical discourse analysis) yang dikemukakan oleh Fairclough dan 

Wodak. Karena pendekatan analisis wacana kritis yang disampaikan 

Fairclough dan Wodak sangat relevan dengan jenis dan objek penelitian 

ini. 

Menurut Fairclough dan Wodak, analisis wacana kritis melihat 

wacana–pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan – sebagai bentuk dari 

praktik sosial. Menggambarkan wacana sebagai praktik sosial 

menyebabkan sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa diskursif 

tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. 

Praktik wacana bisa jadi menampilkan efek ideologi, ia dapat 

memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak imbang 

antara kelas sosial, laki-laki dan wanita, kelompok mayoritas dan 

minoritas melalui mana perbedaan itu direpresentasikan dalam posisi 

sosial yang ditampilkan. Melalui wacana, sebagai contoh, keadaan yang 

rasis, seksis, atau ketimpangan dari kehidupan sosial dipandang sebagai 

                                                 
17 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Yogyakarta, Lkis, 2007), hlm. 170. 
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suatu common sense, suatu kewajaran/ alamiah, dan memang seperti itu 

kenyataannya. Analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor 

penting, yakni bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan 

kekuasaan dalam masyarakat terjadi. Mengutip Fairclough dan Wodak, 

analisis wacana kritis menyelidiki bagaimana melalui bahasa kelompok 

sosial yang ada saling bertarung dan mengajukan versinya masing-

masing.18 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Laporan penelitian dalam bentuk skripsi ini disusun berdasarkan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  :  Membahas mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II   :  Membahas tentang gambaran umum Pemberitaan SKH 

Kedaulatan Rakyat. Meliputi prinsip dasar pemberitaan SKH 

Kedaulatan Rakyat, konstruksi pemberitaan SKH Kedaulatan 

Rakyat dan gambaran tentang berita utama SKH Kedaulatan 

Rakyat. 

BAB III  : Membahas Mengenai karakteristik pemberitaan SKH Kedaulatan 

Rakyat. 

                                                 
18  Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: Lkis, 2001), 

hlm. 7-8. 
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BAB IV  : Berisi kesimpulan, penutup dan saran-saran. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sebuah pemberitaan media massa pasti memiliki ciri dan karakternya 

masing-masing. Seperti halnya yang dimiliki oleh Kedaulatan Rakyat dalam 

memberitakan Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan oleh 

penulis, terdapat tujuh karakteristik pemberitaan pada berita utama SKH 

Kedaulatan Rakyat tentang pemilu 2009. 

1. Heterogen, anonim, tersebar serta tidak mengenal batas geografis kultural. 

Pemberitaan yang dimiliki SKH Kedaulatan Rakyat cenderung 

berkarakter majemuk. Sifat heterogen, maksudnya yaitu dalam 

menyampaikan berita utama tentang pemili 2009, Kedaulatan Rakyat tidak 

membatasi status sosial pembacanya. SKH Kedaulatan Rakyat disajikan 

untuk semua kalangan masyarakat luas tanpa memandang status yang 

disandangnya. Karakter anonim, maksudnya yaitu Kedaulatan Rakyat 

tidak mencampuradukkan pemberitaan yang ia sampaikan. SKH 

Kedaulatan Rakyat menempatkan berita berdasarkan rubriknya masing-

masing sehingga pembaca dapat dengan mudah memilih berita sesuai 

dengan minatnya. Sedangkan yang dimaksud tersebar serta tidak 

mengenal batas geografis kultural yaitu berita-berita yang disampaikan 

SKH Kedaulatan Rakyat bersifat tersebar dan merata keberbagai daerah.  
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2. Bersifat umum, bukan perorangan atau pribadi 

SKH Kedaulatan Rakyat memiliki sifat loman, yakni sifat tidak 

egois atau mementingkan kepentingan pribadi atau redaksi belaka. 

Kedaulatan Rakyat memiliki jiwa sosial, karena sebagai media cetak ada  

tanggung jawab sosial yang harus diemban guna memberi informasi 

tentang pemilu 2009 dan pendidikan politik pada masyarakat serta sebagai 

alat kontrol sosial. 

3. Memiliki pola penyampaian pesan 

Pesan berita yang disampaikan SKH Kedaulatan Rakyat begitu 

fleksibel sehingga terjangkau semua kalangan. Sebagai media yang 

memiliki karakter massages multiplier, Kedaulatan Rakyat 

mengimplementasikannya dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami 

pembaca.  

4. Cenderung berjalan satu arah 

Pesan yang disampaikan SKH Kedaulatan Rakyat cenderung satu 

arah, maksudnya yaitu dalam menyanpaikan berita utama tentang pemilu 

2009, SKH Kedaulatan Rakyat mengarahkan pembaca untuk tidak berpikir 

negatif terhadap berita-berita yang disampaikan. Sedangkan yang 

dimaksud umpan balik tersebut yaitu umpan balik yang diberikan pembaca 

kepada SKH Kedaulatan Rakyat yang berupa opini, kritik, saran atau 

respon yang lain misalnya mendiskusikan berita atau isi pesan tersebut 

kepada teman atau komunitas mereka (khalayak). 
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5. Bersifat terencana, terjadwal dan terorganisasi. 

Berita-berita yang disampaikan SKH Kedaulatan Rakyat, 

khususnya berita utama tentang pemilu 2009, telah diatur dalam sebuah 

perencanaan, pengorganisasian dan pembagian kerja yang jelas pada 

redaksi. Kemudian pemberitaan tersebut dibuat sebuah penjadwalan guna 

memudahkan redaksi untuk menentukan topic yang akan diangkat. Sifat 

terencana, terjadwal dan terorganisasi yang dimiliki Kedaulatan Rakyat 

merupakan bagian dari tujuan redaksi untuk menyatukan persepsi antar 

wartawan. 

6. Penyampaian pesan dilakukan secara berkala 

Penyampaian pesan dilakukan secara berkala, maksudnya 

pemberitaan yang disampaikan SKH Kedaulatan Rakyat bersifat bertahap, 

yakni sesuai dengan urutan peristiwa yang terjadi. Penyampaiaan berita 

secara berkala yang dilakukan SKH Kedaulatan Rakyat pada head line 

dalam konteks pemilu 2009, ditinjau dari rutinitas setiap minggunya. 

Walaupun belum tentu dalam setiap hari atau tiap minggunya SKH 

Kedaulatan Rakyat menyampaikan beritanya secara berkelanjutan. Akan 

tetapi dalam skala umum adalah penyampaian berita utama pada setiap 

minggu dalam satu bulan. 

7. Bersifat informatif, edukatif maupun hiburan 

Sifat informatif, edukatif dan hiburan merupakan karakter umum 

yang banyak dimiliki media, baik maupun elektronik. SKH Kedaulatan 

Rakyat sebagai salah satu media cetak yang selalu memegang teguh ketiga 
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sifat tersebut, khususnya dalam menyampaikan berita utama tentang 

pemilu 2009. Sifat informatif merupakan bagian dari penyampaian isi 

pesan berita Kedaulatan Rakyat yang tajam dan aktual sehingga pembaca 

dapat dengan mudah memahami informasi tersebut. Sifat edukatif 

memiliki maksud dan tujuan yang lebih mendalam dalam penyampaian 

beritanya, hal itu dikarenakan secara luas SKH Kedaulatan Rakyat 

bertujuan untuk mencerdaskan pembacanya melalui berita utama tentang 

pemilu 2009. Sifat hiburan SKH Kedaulatan Rakyat dalam menyampaikan 

berita utama tentang pemilu 2009, ditunjukkan dengan menampilkan 

gambar yang tidak relevan dengan berita yang disampaikan. 

 

B. Saran-saran 

1. Dengan adanya penelitian ini semoga Kedaulatan Rakyat dapat 

meningkatkan kualitas dan kredibilitasnya dalam memberitakan masalah-

masalah penting yang menjadi kebutuhan masyarakat. 

2. Sebagai sebuah jurusan yang mengembangkan konsep komunikasi 

sebagai sarana media dakwah, Komunikasi Penyiaran Islam hendaknya 

mampu mengintegrasi dan mengimplementasikan keilmuannya. 

Sehingga dapat melahirkan lulusan yang kompeten dibidangnya. 

 

 

 
 
 
 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Al-Barry, M. Dahlan. Y. dan L. Lya Sofyan Yacub. 2003. Kamus Induk Istilah 
Ilmiah Seri Intelektual. Surabaya: Target Press. 

Abdullah, Aceng. 2001 Press Relation “Kiat Berhubungan dengan Media 
Massa”. Bandung: Rosda. 

Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat. 1996. Amanat Sejarah dari Pekik Merdeka 
Hingga Suara Hati Nurani Rakyat. Yogyakarta: PT PB. Kedaulatan 
Rakyat. 

Depag RI. 2000. al-Qur’an dan Terjemahannya. Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro. 

Daulay, Hamdan. 2009. Pasang Surut Dakwah Dalam Dinamika Budaya, Politik 
dan Keluarga.  Yogyakarta: Yayasabn Fokus Yogyakarta. 

Echols, John. M. dan Hasan Shadily. 1993. Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: 
Gramedia.  

Echols, John. M. dan Hasan Shadily. 1994. Kamus Indonesia-Inggris. Jakarta: 
Gramedia. 

Eriyanto. 2001. Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: 
Lkis. 

Ermanto. 2005. Menjadi Wartawan Handal dan Profesional. Yogyakarta: Cinta 
Pena. 
 

Hamad, Ibnu. 2004. Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa; Sebuah 
Studi Critical Analysis terhadap Berita-berita Politik. Jakarta: Granit. 

I.N, Soebagijo. 1981. Jagad Wartawan Indonesia. Jakarta: Gunung Agung. 

Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. 
 

Jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Gajah Mada 
Yogyakarta 2007. 

 
Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2005. Jurnalistik Teori dan 

Praktik. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 
 



Leech, Geoffrey, 1993. Prinsip-prinsip Pragmatik. Jakarta: Penerbit Universitas 
Indonesia.  

 
Nadya Abrar, Ana. 1995. Panduan Buat Pers Indonesia. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 
 
Pawito. 2007. Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: Lkis. 

Salim, Agus. 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara 
Wacana. 

Siregar, Ashadi. 2006. Etika Komunikasi.  Yogyakarta: Pustaka Book Publisher. 

SKH Kedaulatan Rakyat, Suara Hati Nurani Rakyat. 

Sobur, Alex. 2006. Analisis Teks Media. Bandung: Rosda. 

Suhandang, Kustadi. 2004. Pengantar Jurnalisti; Seputar Organisasi, Produk, 
dan Kode Etik. Bandung: Nuansa. 

Tim Dekdikbud, 1999.  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 

http://www.kr.co.id. 
 
http//: www.pksm.mercubuana.ac.id. 

http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?submit.x=10&submit.y=16&submit=prev&pa
ge=6&qual=high&submitval=prev&fname=%2Fjiunkpe%2Fs1%2Fikom%2F200
9%2Fjiunkpe-ns-s1-2009-51404112-11487-agenda_media-chapter2.pdf. 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN – LAMPIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 



CURICULUM VITAE 

 

Identitas pribadi sebagai berikut: 
 

Nama   :  Handy Eko Setiawan 
Tempat tanggal lahir :  Gresik, 26 Februari 1986 
Jenis kelamin   :  Laki-laki 
Agama   :  Islam 
Alamat  Asal  :  Jl. H.Umar Rt.05 Rw.02  

   Dalegan Panceng Gresik 61156  
Alamat Yogyakarta :  Jl. Ori II No 08 Papringan  

   Catur Tunggal Depok Sleman 
 

Pendidikan Formal: 
 

1. TK Rhoudhotul Atfal Dalegan Panceng Gresik lulus tahun 1991 
2. SDN II Dalegan Panceng Gresik lulus tahun 1998 
3. MTs Al-Khoiriyah Dalegan Panceng Gresik lulus tahun 2001 
4. SMA A.Wahid Hasyim Tebuireng Diwek Jombang lulus tahun 2004 
5. S1 Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2010. 
 

Pendidikan Non Formal: 
 

1. TPA Al-Khoiriah lulus tahun 1999 
2. Pondok Pesantren Tebuireng Jombang lulus tahun 2004 
3. Perguruan Pencak Silat CEPEDI (Cepat Pembelaan Diri) angkatan 2004 

sampai sekarang. 
 

Pengalaman Organisasi dan Pribadi: 
1. Koordinator Bidang Pendidikan Bela Negara, OSIS Mts Al-Khoiriah 

tahun 1999. 
2. Koordinator Departemen Humas Organisasi Santri Tebuireng Surabaya-

Gresik tahun 2003. 
3. Koordinator Departemen Litbang PPS CEPEDI UIN Sunan Kalijaga 

tahun 2005-2006. 
4. Pelatih Perguruan Pencak Silat Cepat Pembelaan Diri Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	HALAMAN JUDUL
	NOTA DINAS
	PERSETUJUAN SKRIPSI
	PENGESAHAN
	ABSTRAKSI
	MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I 
	A. Penegasan Judul
	B. Latar Belakang Masalah
	C. Rumusan Masalah
	D. Tujuan Penelitian
	E. Kegunaan Penelitian
	F. Tinjauan Pustaka
	G. Kerangka Teori
	H. Metode Penelitian
	I. Sistematika Pembahasan

	BAB IV
	A. Kesimpulan
	B. Saran-saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN – LAMPIRAN



