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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Media cetak merupakan salah satu media dalam komunikasi massa. 

Meskipun industri media mengalami perkembangan, media cetak masih 

mendapat perhatian yang cukup besar dari khalayak hingga saat ini. Agar 

tidak kehilangan pembacanya, media cetak akan menyajikan berita-berita 

yang akurat dan mendalam dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam 

masyarakat. Tidak semua peristiwa yang terjadi dalam masyarakat akan 

diberitakan oleh media. Hanya peristiwa-peristiwa yang menarik dan 

memiliki news value (nilai berita) yang akan diliput dan diberitakan oleh 

media.   

Media massa bukanlah entitas pasif yang hanya mendistribusikan 

pesan, tetapi media massa itu aktif, selektif, dan kritis. Media massa 

sebagai institusi memiliki kepentingan sendiri, bahkan memiliki pemikiran 

dan idealisme sendiri secara independen yang menjadi kerangka acuan 

dalam melakukan kegiatannya mengenai dukungan atau penolakan atas ide 

politik tertentu. (Ardial, 2010). 

Suatu peristiwa yang telah terseleksi dan dianggap penting oleh 

media, akan ditonjolkan oleh media tersebut dengan cara 

memberitakannya secara terus-menerus sehingga dapat mengarahkan 

pemikiran atau pendapat publik. Hal inilah yang disebut dengan agenda 

media. Agenda media merupakan bagian dari agenda setting, dimana 
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konsep agenda setting adalah apa yang dianggap penting oleh media 

penting juga bagi khalayak. Penonjolan isu tersebut dapat dilihat dari 

frekuensi kemunculannya di media massa. 

 Prinsip pemberitaan adalah aktual dan faktual. Aktual berarti 

memiliki nilai kebaruan atau merupakan peristiwa yang baru. Sedangkan 

faktual adalah peristiwa diceritakan sesuai fakta yang terjadi, apa adanya 

dan tanpa ditambah-tambahkan. 

Salah satu peristiwa yang memiliki nilai berita adalah peristiwa 

politik. Tamburaka (2012) menyatakan bahwa media massa digunakan 

oleh para wartawan untuk memproduksi berbagai pesan politik karena 

peristiwa-peristiwa politik selalu memiliki nilai berita yang tinggi. 

Wartawan dan pemimpin redaksi akan memberikan prioritas terhadap 

liputan mengenai peristiwa atau isu politik tertentu dengan mengabaikan 

peristiwa dan isu politik yang lain. 

Dukungan media terhadap aktivitas politik tertentu tidak hanya 

didasarkan pada asumsi besarnya peristiwa politik, tetapi juga nilai politik 

yang berkaitan dengan kepentingan media sendiri serta kepentingan 

masyarakat sebagai konsumen media tersebut. Penggunaan media massa 

dalam komunikasi politik sangat penting dalam upaya membentuk citra 

diri para politisi dan citra partai politik untuk memperoleh dukungan 

pendapat umum (Ardial, 2010). 

Saat ini politik berada dalam era mediasi (politics in the age of 

meditation) yakni media massa, sehingga tidak mungkin kehidupan politik 
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dipisahkan dengan media massa. Para politikus senantiasa berusaha 

menarik perhatian media massa dan sebaliknya para politikus merupakan 

sumber berita yang layak bagi media massa (Tamburaka, 2012). 

Peristiwa politik yang layak diberitakan salah satunya adalah 

mengenai kandidat presiden dari suatu partai politik. Hal ini karena 

masyarakat ingin dan perlu tahu segala sesuatu tentang kandidat tersebut 

sebagai pertimbangan akan memilih dia atau tidak. Salah satu calon 

presiden yang maju dalam pemilu presiden 2014 adalah Joko Widodo atau 

yang lebih akrab disapa Jokowi. Jokowi adalah orang asli Surakarta. 

Jokowi pernah menjabat sebagai Walikota Surakarta selama ± 7 tahun dan 

menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama ± 2 tahun.   

Jokowi merupakan calon presiden yang diusung oleh Partai 

Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P) yang merupakan pemenang 

dalam pemilu legislatif 2014. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang 

telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), PDI-P berhasil 

memperoleh suara sebesar 18,95% dari total suara. Hasil tersebut 

disampaikan oleh KPU pada Jumat malam tanggal 9 Mei 2014. 

Setiap pemimpin memiliki tipe kepemimpimpinan yang berbeda-

beda. Untuk saat ini, Indonesia membutuhkan pemimpin yang autentik 

seperti yang disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Anies 

Baswedan. Menurutnya, pemimpin autentik saat ini sangat dibutuhkan 

untuk melunasi janji kemerdekaan. Pemimpin autentik diperlukan untuk 

memperjuangkan tiga hal utama yaitu, demokrasi, pembangunan, dan 



4 
 

penegakan hukum. (Dikutip dari 

https://www.paramadina.ac.id/index.php?option=com_content&view=artic

le&id=746%253Aindonesia-membutuhkan-pemimpin-

otentik&catid=46%253Aberita&Itemid=116&lang=in). 

Kepemimpinan autentik lebih bersifat generik yang dilukiskan 

dalam konstruk yang membentuk kepemimpinan positif. Pemimpin 

disebut sebagai visionari karena kemampuannya  menguraikan suatu 

keadaan masa depan yang sangat diinginkan dan mengidentifikasikan diri 

para pengikut.  Pemimpin autentik menunjukkan pembuatan keputusan 

yang transparan, percaya diri, optimisme, harapan, tabah, konsistensi 

antara kata-kata dan perbuatan, memahami kelemahan mereka, merasakan 

emosi dan pengaruh mereka terhadap diri sendiri dan orang lain. 

(Wirawan, 2013)  

Pengamat politik dari PolMark Indonesia Inc, Eep Saefulloh Fatah 

menyampaikan bahwa pemilu presiden 2014 ini terjadi ditengah 

momentum politik kebutuhan akan pemimpin berani dan autentik. 

Menurutnya, sejauh ini dalam kerja kepemimpinan yang sudah dan sedang 

diembannya, Jokowi berhasil membangun identitas, integritas, dan citra 

sebagai pemimpin yang berani dan autentik. (Dikutip dari 

http://nasional.kompas.com/read/2014/03/17/0656417/Momentum.Politik.Jok

owi). 

Pengamat politik lainnya, Victor Silaen mengatakan bahwa salah 

satu contoh pemimpin yang autentik adalah Jokowi. Menurutnya Jokowi 

https://www.paramadina.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=746%253Aindonesia-membutuhkan-pemimpin-otentik&catid=46%253Aberita&Itemid=116&lang=in
https://www.paramadina.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=746%253Aindonesia-membutuhkan-pemimpin-otentik&catid=46%253Aberita&Itemid=116&lang=in
https://www.paramadina.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=746%253Aindonesia-membutuhkan-pemimpin-otentik&catid=46%253Aberita&Itemid=116&lang=in
http://nasional.kompas.com/read/2014/03/17/0656417/Momentum.Politik.Jokowi
http://nasional.kompas.com/read/2014/03/17/0656417/Momentum.Politik.Jokowi
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benar-benar pemimpin autentik karena karakternya yang low profile, tidak 

takut mengakui kelemahannya dan mengakui kelebihan orang lain, 

memiliki komunikasi politik yang bagus, mampu berdekatan dengan 

rakyat, serta bersahaja. (Dikutip dari http://indonesia-

baru.liputan6.com/read/739286/lho-jadi-capres-ideal-jokowi-mirip-tukul-

arwana) 

Salah satu media cetak yang memberitakan tentang Jokowi adalah 

Harian Umum  Solopos. Solopos merupakan surat kabar lokal kota 

Surakarta yang telah berdiri selama 17 tahun. Selain itu berdasarkan hasil 

Survey Nielsen, Solopos juga merupakan surat kabar dengan jumlah 

pembaca paling banyak di wilayah Surakarta. Berikut ini tabel 

perbandingan jumlah pembaca Solopos dan koran lain di Surakarta. 

Tabel 1 

Jumlah Pembaca Surat Kabar di Surakarta 

Nama Koran Jumlah Pembaca 

Solopos  64.000 

Joglosemar  15.000 

Koran O 24.000 

Koran Lain 12.000 

Koran Lain  10.000 

 Sumber: Flyer dari Solopos dan Manajer Sirkulasi Joglosemar 

Periode 10 Mei – 8 Juli 2014 dipilih karena mendekati dengan 

diumumkannya hasil rekapitulasi suara nasional oleh Komisi Pemilihan 

http://indonesia-baru.liputan6.com/read/739286/lho-jadi-capres-ideal-jokowi-mirip-tukul-arwana
http://indonesia-baru.liputan6.com/read/739286/lho-jadi-capres-ideal-jokowi-mirip-tukul-arwana
http://indonesia-baru.liputan6.com/read/739286/lho-jadi-capres-ideal-jokowi-mirip-tukul-arwana
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Umum (KPU) yaitu pada tanggal 9 Mei 2014, serta mendekati dengan 

waktu pencoblosan presiden dan wakil presiden pada 9 Juli 2014 nanti.  

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis isi yang dipakai 

untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari isi media. Prosedurnya adalah 

dengan mengukur atau menghitung aspek dari isi dan menyajikannya 

secara kuantitatif. Penulis akan meng-coding  berita-berita tentang Jokowi 

di surat kabar Harian Umum Solopos. 

Dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki acuan dari 

penelitian terdahulu yang berjudul “Personal Branding Jokowi dalam 

Media” (Analisis Isi Kuantitatif Personal Branding Jokowi Dalam Harian 

Umum Solopos Periode Terbit Maret - Juli 2012). Penelitian tersebut 

dilakukan oleh Ana Dwi Iryani, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan 

sebanyak 1064 kalimat menunjukkan adanya kalimat yang mengandung 

unsur Personal Branding, yang ditunjukkan dari indikator merek sebanyak 

722 kalimat, Personal Balance Scorecard sebanyak 280 kalimat, dan 

indikator ambisi sebanyak 62 kalimat. Angkatersebut menunjukkan bahwa 

penulisan unsur Personal Branding memang dianggap penting bagi harian 

umum Solopos dalam menuliskan berita Jokowi, sehingga dapat menjadi 

sebuah berita yang inspiratif. 

Penelitian lain yang juga menjadi acuan penulis adalah penelitian 

dengan judul “Perempuan dalam Media (Analisis Isi Kuantitatif 

Hedonisme & Seksualitas dalam Kasus Korupsi Impor Daging Sapi Oleh 
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Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah, DetikCom, Mei 2013)”. 

Penelitian tersebut dilakukan oleh Rani Setyawati, Mahasiswi Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasilnya 

menunjukkan bahwa kecenderungan nilai hedonisme paling banyak 

ditunjukan oleh kategori kendaraan: 87 kalimat (40,46%), perhiasan: 55 

kalimat (25, 56%), nilai uang: 41 kalimat (19,07%) dan tempat tinggal: 32 

kalimat (14,88%). Sedangkan kecenderungan nilai seksualitas paling 

banyak ditunjukkan oleh kategori seksualitas/erotisme: 50 kalimat 

(51,5%), citra tubuh: 29 kalimat (29,9%), 

perilaku/tindakan seks: 15 kalimat (15,5%) dan konsep cinta dan 

keintiman: 3 kalimat (3,1%). 

Penelitian terdahulu tersebut bermanfaat bagi penulis dalam 

melakukan penelitian berjudul “Analisis Isi Kecenderungan Agenda 

Media Pemberitaan Jokowi Sebagai Calon Pemimpin Autentik” ini karena 

memiliki karakteristik yang hampir sama yaitu sama-sama menggunakan 

metode analisis isi. Sehingga akan memudahkan penulis dalam melakukan 

penelitian karena telah memiliki acuan.  

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

Seberapa besar kecenderungan agenda media terhadap pemberitaaan 

Jokowi sebagai calon pemimpin autentik di Harian Umum Solopos Edisi 

10 Mei – 8 Juli 2014? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

kecenderungan agenda media terhadap pemberitaan Jokowi sebagai calon 

pemimpin autentik di Harian Umum Solopos Edisi 10 Mei – 8 Juli 2014. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian Ilmu 

Komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan studi analisis isi 

pemberitaan media massa.  

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah dapat menambah 

wawasan Ilmu Komunikasi khususnya mengenai analisis isi dan 

media massa. 

b. Untuk Redaksi 

Sebagai salah satu sarana publikasi yang valid karena telah 

dibuktikan dengan penelitian analisis isi berita di Harian Umum 

Solopos. 

c. Untuk Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

masyarakat mengenai salah satu calon pemimpin Indonesia yaitu 

Jokowi.  
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E. Landasan Teori 

1. Komunikasi 

Komunikasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan 

manusia. Dengan komunikasi manusia setiap hari berhubungan dan 

berinteraksi dengan manusia lainnya. Ilmu komunikasi adalah ilmu 

yang multidisiplin, sehingga banyak pakar dari berbagai disiplin ilmu 

telah membuat definisi dari komunikasi. Meskipun definisi yang 

dibuat para pakar memiliki perspektif yang berbeda dari segi latar 

belakang disiplin ilmu masing-masing pakar, definisi-definisi tersebut 

tidak terlepas dari substansi komunikasi itu sendiri.   

Harold Lasswell dalam Mulyana (2009) mendefinisikan 

komunikasi sebagai“Who Says What In Which Channel To Whom 

With What Effect” atau Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa 

Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana.  

Sedangkan menurut Bernard Berelson dan Gary A. Steiner, 

komunikasi adalah transisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, 

dan sebagainya, dengan menggunakan simbol-simbol kata-kata, 

gambar, figur, grafik, dan sebagainya (Mulyana, 2009). 

Hovland, Janis dan Kelly juga membuat definisi bahwa 

“Communication is the process by which an individual (the 

communikator) transmit stimuli (usually verbal) to modify the 

behavior of other individuals (the audience)”  atau komunikasi 

adalah proses dimana satu individu (komunikator) 

memindahkan rangsangan (biasanya secara verbal) untuk 

mengubah perilaku individu lainnya (audience). (Cangara, 

2011:14). 
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Dari definisi-definisi tersebut dapat diperoleh sejumlah unsur 

komunikasi yang saling bergantung satu sama lain. Menurut Hafied 

Cangara dalam bukunya Komunikasi Politik (2011) unsur-unsur 

tersebut adalah sumber, pesan, media, penerima, efek, umpan balik, 

dan lingkungan. Unsur-unsur ini juga sering disebut sebagai 

komponen atau elemen komunikasi. 

Selain itu komunikasi juga diklasifikasikan berdasarkan 

konteksnya. Istilah konteks juga sering disebut dengan istilah level, 

bentuk, kategori, dan lain-lain. Menurut Deddy Mulyana (2009) level 

komunikasi tersebut adalah komunikasi intrapibadi, komunikasi 

diadik, komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, komunikasi 

publik, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. 

Dalam penelitian ini level komunikasi yang terjadi adalah 

komunikasi massa dimana wartawan (komunikator)  menyampaikan 

informasi berupa berita (pesan) kepada khalayak (komunikan) melalui 

Harian Umum Solopos (media massa). 

2. Surat Kabar Sebagai Media Komunikasi Massa 

a. Komunikasi Massa 

Dalam penelitian ini komunikasi yang terjadi adalah pada 

tingkat komunikasi massa. Dimana definisi komunikasi massa 

adalah komunikasi yang terjadi melalui media massa baik media 

cetak maupun media elektronik. Media dalam komunikasi massa 
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disebut sebagai media massa. Media massa tersebut antara lain: 

televisi, radio, majalah, surat kabar, buku, tabloid, dan film. 

Media massa memiliki sejumlah fungsi sosial yang 

berkaitan dengan politik, yaitu: (1) fungsi informasi, (2) fungsi 

mendidik, (3) fungsi hiburan, (4) fungsi menghubungkan, (5) 

fungsi kontrol sosial, (6) fungsi membentuk pendapat umum 

(Arifin dalam Ardial, 2010:162). 

Sedangkan peran media massa dalam kaitan komunikasi 

politik menurut Ardial (2010) adalah sebagai berikut: 

1) Media massa memberikan informasi dan membantu kita 

mengetahui secara jelas segala sesuatu tentang dunia 

sekeliling dan kemudian menyimpannya ke dalam ingatan. 

2) Media massa membantu kita menyusun agenda, menyusun 

jadwal kehidupan sehari-hari. 

3) Media massa membantu berhubungan dengan berbagai 

kelompok masyarakat lain di luar masyarakat kita. 

4) Media massa membantu mensosialisasikan pribadi manusia. 

5) Media digunakan membujuk khalayak yang mencari 

keuntungan dari pesan-pesan yang diterimanya. 

6) Media massa sebagai media hiburan, yang memberikan 

penghiburan bagi khalayak. 

Menurut Deddy Mulyana (2009), komunikasi massa 

melibatkan banyak komunikator, berlangsung melalui sistem 
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bermedia dengan jarak fisik yang rendah, memungkinkan 

penggunaan indra penglihatan/ pendengaran, dan biasanya tidak 

memungkinkan umpan balik segera. 

Michael W. Gamble dan Teri Kwal Gamble dalam Nurudin 

(2009) mengemukakan bahwa sesuatu bisa didefinisikan sebagai 

komunikasi massa jika mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1) Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan 

peralatan modern untuk menyebarkan pesan secara cepat 

kepada khalayak, yaitu dengan surat kabar, majalah , televisi 

atau gabungan dari media tersebut. 

2) Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan 

pesan-pesannya bermaksud mencoba berbagi pengertian 

dengan orang-orang yang tidak saling kenal (anonimitas). 

3) Pesan adalah milik publik, pesan dapat diperoleh dan diterima 

oleh banyak orang. 

4) Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi 

formal seperti perkumpulan atau lembaga bukan seseorang. 

5) Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. 

6) Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. 

Dari uraian tersebut, dapat ditemukan unsur-unsur penting 

dalam komunikasi massa yaitu komunikator, media massa, pesan, 

gatekeeper, khalayak (publik), dan umpan balik. 
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Tamburaka (2012) mengatakan bahwa media massa pada 

umumnya terlibat dalam pembuatan wacana politik dengan 

mengkonstruksi dan mendekonstruksi peristiwa-peristiwa politik. 

Media massa juga bertindak sebagai “agen politik” yang bersatu 

dengan kekuatan politik selain sebagai “mediasi politik” dalam 

komunikasi politik. 

Melalui media massa dapat diketahui aktivitas dan 

pemikiran para politisi, bagaimana strategi lawan, banyaknya dana 

yang dihabiskan selama kampanye, kemampuan debatnya dan 

sebagainya. Intinya media massa berisi banyak informasi dan 

pendapat tentang politik (Cangara, 2011)  

Dalam penelitian ini, komunikasi massa terjadi melalui 

surat kabar yaitu Solopos. Surat kabar Harian Umum Solopos 

menyampaikan informasi secara massal dan masyarakat pun dapat 

mengakses informasi tersebut. 

b. Surat Kabar 

Surat kabar merupakan salah satu media dalam komunikasi 

massa. Surat kabar digunakan oleh komunikator (wartawan) untuk 

menyampaikan pesan kepada khalayak (pembaca surat kabar).  

Menurut Onong Uchjana Effendy (2009) surat kabar 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
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1) Publisitas. Surat kabar diperuntukkan umum, karenanya berita, 

tajuk rencana, dan lain-lain harus menyangkut kepentingan 

umum. 

2) Universalitas. Surat kabar harus memuat aneka berita 

mengenai kejadian-kejadian diseluruh dunia dan tentang segala 

aspek kehidupan manusia. 

3) Aktualitas. Yang dimaksud dengan aktualitas adalah kecepatan 

penyampaian laporan mengenai kejadian di masyarakat kepada 

khalayak.  

Surat kabar memiliki sifat-sifat yang membedakannya dari 

media elektronik dalam hal penyiaran pemberitaan, yaitu: 

1) Terekam. Berita-berita yang disiarkan oleh surat kabar tersusun 

dalam alinea, kalimat, dan kata-kata yang dicetak pada kertas. 

Sehingga setiap peristiwa yang diberitakan terekam 

sedemikian rupa dan dapat dibaca setiap saat dan dapat dikaji 

ulang, didokumentasikan, serta dapat dijadikan bukti untuk 

keperluan tertentu. 

2) Menimbulkan perangkat mental secara aktif. Berita surat kabar 

dikomunikasikan kepada khalayak dengan menggunakan huruf 

yang tercetak diatas kertas. Pembaca harus menggunakan 

perangkat mentalnya secara aktif untuk dapat memahami 

makna berita tersebut. (Effendy, 2009) 
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Dalam penelitian ini, surat kabar yang digunakan adalah surat 

kabar Harian Umum Solopos yang merupakan surat kabar lokal Kota 

Surakarta yang telah terbit selama lebih dari 17 tahun. 

3. Komunikasi Politik 

Istilah politik sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita 

sehari-hari, karena segala sesuatu yang dilakukan atas dasar 

kepentingan kelompok atau kekuasaan seringkali diatasnamakan 

politik. 

Harold D. Lasswell (dalam Cangara 2011) merumuskan 

politik sebagai ilmu tentang kekuasaan “when we speak of the 

science of politics, we mean the science of power”. 

Sedangkan Budiarjo (2008) mengemukakan bahwa politik 

dalam suatu negara (state) berkaitan dengan masalah kekuasaan 

(power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan 

publik (public policy), alokasi atau distribusi. 

Sehingga komunikasi politik dapat didefinisikan sebagai 

suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan 

komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau 

berpengaruh terhadap perilaku politik (Dahlan dalam Cangara, 

2011). 

Komunikasi politik dapat diartikan sebagai suatu proses 

pengoperan simbol-simbol komunikasi  yang berisi pesan-pesan 

politik dari seseorang atau kelompok untuk membuka cara 
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berpikir, serta mempengaruhi sikap dan perilaku khalayak yang 

menjadi target politik (Cangara, 2011). 

Seperti disiplin komunikasi lainnya, komunikasi politik 

juga terdiri atas berbagai unsur, yaitu sumber (komunikator), 

pesan, media, penerima, dan efek. Salah satu komunikator dalam 

komunikasi politik adalah politisi. Melalui media massa para 

politisi tersebut dapat membentuk citra diri mereka. 

4. Kepemimpinan Autentik 

Kepemimpinan merupakan proses pemimpin menciptakan visi 

dan melakukan interaksi saling mempengaruhi dengan para 

pengikutnya untuk merealilasi visi. Sedangkan pemimpin memiliki arti 

sebagai tokoh atau elit anggota sistem sosial yang dikenal oleh dan 

berupaya memengaruhi para pengikutnya secara langsung atau tidak 

langsung. (Wirawan, 2013) 

Definisi Autentik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah dapat dipercaya, asli; tulen, atau sah.  

Menurut Wirawan (2013:247), sesuatu yang autentik adalah 

bonafide (jujur, dapat dipercaya), genuine (sejati, asli), real (riel, 

nyata, sejati), true (benar, betul), undoubted (tidak diragukan), 

unquestionable (tidak dapat disangkal). 

Avolio, Luthans, dan Walumba (dalam Wirawan, 2013:248) 

mendefinisikan pemimpin autentik sebagai berikut: 
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mereka yang secara mendalam menyadari bagaimana 

mereka berpikir dan berperilaku dan dipersepsikan oleh 

orang lain sebagai sadar akan perspektif nilai-nilai/moral, 

pengetahuan, dan kekuatan-kekuatan, menyadari dari 

konteks di mana mereka beroperasi, dan yang percaya diri, 

penuh harapan, optimistik, ulet, dan karakteristik moral 

tinggi. 

Selanjutnya Bruce J. Avolio dan William L. Gardner 

(dalam Wirawan, 2013) mengemukakan komponen-komponen 

pengembangan kepemimpinan autentik sebagai berikut: 

1) Kapital psikologi positif. Yaitu kapasitas psikologikal 

positif percaya diri, optimisme, harapan, daya kenyal 

sebagai sumber-sumber dari pemimpin autentik. 

2) Perspektif moral positif. Komponen ini meliputi proses 

pembuatan keputusan yang transparan, dimana pemimpin 

autentik mengembangkan dan menarik kapasitas moral, 

kemampuan, keberanian, dan elastisitas untuk menangani 

isu dan mencapai tindakan moral autentik. 

3) Kesadaran diri pemimpin. Kesadaran diri merupakan 

proses yang muncul dimana orang memahami bakat 

uniknya, kekuatan, perasaan tujuan, nilai-nilai inti, 

kepercayaan dan keinginan. 

4) Regulasi diri sendiri pemimpin. Merupakan proses 

melakukan kontrol diri sendiri melalui: menyusun standar 

internal, menilai ketimpangan antara standar-standar 

tersebut dan keluaran yang diharapkan, dan 
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mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dituju untuk 

rekonsiliasi ketimpangan tersebut. 

5) Proses/ perilaku kepemimpinan. Proses pemimpin autentik 

berperilaku untuk memengaruhi para pengikutnya 

menggunakan berbagai cara, seperti mencontohkan/ 

mendemonstrasikan dalam pembuatan keputusan yang 

transparan, penularan emosional, dan pertukaran sosial 

positif dengan para pengikut. 

6) Kesadaran diri/ mengatur sendiri pengikut. Pemimpin 

autentik mengembangkan kesadaran diri dan membentuk 

proses mengatur diri sendiri dari para pengikut, sehingga 

mereka menerima diri mereka sendiri dan mengatur sendiri 

perilaku mereka untuk mencapai tujuan yang sama dengan 

pemimpin. 

7) Perkembangan pengikut. Ketika para pengikut 

menginternalisasi nilai-nilai dan kepercayaan yang 

dikemukakan oleh pemimpin, diharapkan dapat berubah 

dan berkembang seiring berjalannya waktu. 

8) Konteks organisasi.  

Iteraksi kepemimpinan terjadi pada konteks dinamik dan 

yang sedang muncul, karenanya penting untuk 

memasukkannya dalam prediksi pengembangan dan 

efektivitas kepemimpinan. 
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9) Variabel dan kinerja berkelanjutan diluar ekspektasi.  

Keunggulan kompetitif yaitu jika menerapkan strategi 

penciptaan nilai yang sedang tidak diimplementasikan dan 

tidak mampu diduplikasikan oleh kompetitor. Keunggulan 

kompetitif disimpulkan dari kinerja diatas rata-rata yang 

berlanjut dalam kurun waktu tertentu. 

5. Teori Agenda Setting 

Agenda merupakan sebuah daftar hal-hal yang disusun 

berdasarkan urutan kepentingannya, dengan yang paling penting 

berada ditempat paling atas (Severin&Tankard, 2011:290). 

Media massa selalu mengarahkan kita pada apa yang harus kita 

lakukan. Media memberikan agenda-agenda melalui pemberitaannya, 

sedangkan masyarakat akan mengikutinya. Media memiliki 

kemampuan untuk menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat 

pada gagasan atau peristiwa tertentu (Nurudin, 2009). 

Teori ini berasumsi bahwa media mempunyai kemampuan 

mentransfer isu untuk memengaruhi agenda publik. Khalayak akan 

menganggap suatu isu itu penting karena media menganggap isu itu 

penting juga (Griffin dalam Kriyantono, 2010: 224). 

Dearing dan Rogers (dalam McQuail, 2011) menawarkan 

beberapa generalisasi mengenai agenda setting, yaitu: 

a. Media yang berbeda cenderung setuju atas kepentingan relatif 

dari seperangkat isu. 
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b. Agenda media tidak begitu sesuai dengan indikator „dunia nyata‟.  

c. Posisi isu dalam agenda media secara penting menentukan bahwa 

isu itu penting dalam agenda publik. 

Dalam agenda setting terdapat tiga macam agenda, yaitu 

agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan. Ketiga agenda 

tersebut memiliki dimensi yang berkaitan seperti yang dikemukakan 

Mannheim dalam Nurudin (2009) sebagai berikut: 

a. Agenda media terdiri dari dimensi visibility (jumlah dan tingkat 

menonjolnya berita), audience salience (relevansi isi berita  

dengan kebutuhan khalayak), dan valensi (cara pemberitaan suatu 

peristiwa).  

b. Agenda publik terdiri dari dimensi familiarity (keakraban), 

personal saliance (penonjolan pribadi), dan favorability 

(kesenangan).  

c. Agenda kebijakan terdiri dari dimensi support (dukungan), 

likelihood of action (kemungkinan kegiatan), dan freedom of 

action (kebebasan bertindak). 

Fungsi penentuan agenda media mengacu pada kemampuan 

media, dengan liputan berita yang diulang-ulang, untuk mengangkat 

pentingnya sebuah isu dalam benak publik (Severin&Tankard, 

2011:261). 

Dalam penelitian ini akan berfokus pada salah satu bentuk 

agenda yaitu  agenda media. Media akan menonjolkan isu-isu yang 
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dianggapnya penting dengan memunculkan secara berulang-ulang 

dalam berita. 

F. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

                

Dalam melakukan penelitian ini, pertama-tama penulis 

mengumpulkan surat kabar Harian Umum Solopos dari edisi 10 Mei 

sampai 8 Juli 2014 dan mengkliping berita-berita tentang Jokowi. Setelah 

mendapat seluruh populasi penelitian tersebut, kemudian menentukan 

jumlah sampel yang akan diteliti. Sampel selanjutnya dianalisis dengan 

menghitung frekuensi kemunculan kalimat yang mengandung indikator-

indikator kepemimpinnan autentik. Untuk mengukur variabel tersebut 

digunakan lembar coding. Setelah peng-codingan, dilakukan uji 

reliabilitas. Dan akhirnya akan diperoleh hasil analisis dari berita-berita 

tersebut dan akan disajikan dalam tabel. 

 Hasil analisis 

Kliping berita tentang Jokowi 

Analisis isi berita 

Uji Reliabilitas 

Surat Kabar Harian Umum SOLOPOS 
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G. Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya kecenderungan 

agenda media terhadap pemberitaan tentang Jokowi sebagai calon 

pemimpin autentik di Harian Umum Solopos Edisi 10 Mei – 8 Juli 2014 

yang dapat dibuktikan dari frekuensi kemunculan kalimat yang 

mengandung indikator-indikator kepemimpinan autentik. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif menggambarkan suatu masalah yang hasilnya 

dapat digeneralisasikan, tidak terlalu mementingkan kedalaman data 

atau analisis melainkan lebih mementingkan aspek keluasan data 

sehingga data atau riset dianggap merupakan representasi dari seluruh 

populasi. Peneliti dituntut bersikap objektif memisahkan diri dari data, 

peneliti tidak boleh membuat batasan konsep maupun alat ukur data 

sekehendak hatinya sendiri tetapi batasan konsep dan alat ukur 

tersebut harus sudah memenuhi prinsip reliabilitas dan validitas 

(Kriyantono, 2010).  

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara 

detail suatu pesan atau suatu teks tertentu serta menggambarkan 

aspek-aspek dan karakteristik dari suatu pesan (Eriyanto, 2011:47). 
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2. Populasi, Sampel, dan Sampling 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh periset untuk dipelajari, kemudian ditarik 

kesimpulan (Sugiyono dalam Kriyantono, 2010:153).  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua berita tentang 

Jokowi yang berhubungan dengan pemilu presiden di Harian Umum 

Solopos edisi 10 Mei – 8 Juli 2014 yaitu 254 berita. 

Sampel adalah sebagian atau keseluruhan objek yang akan 

diteliti. Subiakto (dalam Kriyantono, 2010) menjelaskan mengenai 

besar sampel tidak ada ketentuan pasti, yang penting representatif, dan 

apabila populasinya cukup banyak, agar mempermudah dapat diambil 

50%, 25%, atau minimal 10% dari populasi.  

Dalam penelitian ini besarnya sampel adalah 51 berita. Untuk 

memilih anggota sampel tersebut, digunakan teknik sistematic random 

sampling. Sampel dipilih secara acak dan sistematis. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data-data penelitian digunakan teknik 

dokumentasi, yaitu dengan mengkliping berita-berita tentang Jokowi di 

surat kabar Harian Umum Solopos periode 10 Mei – 8 Juli 2014. 
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4. Unit Analisis 

Unit analisis adalah bagian apa dari isi yang kita teliti dan kita 

pakai untuk menyimpulkan isi dari suatu teks yang dapat berupa kata, 

kalimat, foto, scene, paragraf (Eriyanto, 2010:59). 

Dalam penelitian ini unit analisis yang dipakai yaitu unit 

sintaksis. Unit sintaksis adalah unit analisis yang menggunakan elemen 

atau bagian bahasa dari suatu isi berupa kata atau kalimat 

(Eriyanto,2011). Peneliti akan menghitung frekuensi kemunculan dari 

kalimat yang mengandung indikator-indikator Kepemimpinan 

Autentik.  

5. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan analisis isi. Analisis isi (content analysis) adalah sebuah 

metode analisis isi pesan (berita) secara sistematis dan merupakan alat 

untuk menganalisis pesan dari komunikator tertentu 

(Severin&Tankard, 2011:40). Analisis isi adalah metode ilmiah untuk 

mempelajari dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan 

memanfaatkan dokumen (teks) (Eriyanto, 2011:10).  

Eriyanto (2011) merumuskan ciri-ciri analisis isi sebagai 

berikut: 

a. Objektif. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran 

dari suatu isi secara apa adanya, tanpa campur tangan peneliti. 
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b. Sistematis. Semua tahapan dan proses penelitian telah 

dirumuskan secara jelas. 

c. Replikabel. Penelitian dengan temuan tertentu dapat diulang 

dengan menghasilkan temuan yang sama pula meskipun 

penelitinya berbeda. 

d. Isi yang tampak (manifest). Penelitian dilakukan terhadap isi 

yang terlihat nyata yang ada di dalam teks. 

e. Perangkuman (summarizing). Analisis isi umumnya dibuat 

untuk membuat gambaran umum karakteristik dari suatu pesan 

dan tidak berpretensi untuk menyajikan secara detail satu atau 

beberapa kasus isi. 

f. Generalisasi. Analisis dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran dari populasi yang diteliti. 

Sementara tahapan-tahapan dalam melakukan analisis isi 

menurut Kriyantono (2010) yaitu: 

a. Merumuskan masalah 

b. Menyusun kerangka konseptual untuk riset deskriptif atau 

kerangka teori untuk riset eksplanasi. 

c. Menyusun perangkat metodologi yang terdiri dari, metode 

pengukuran atau prosedur operasionalisasi konsep, unit 

analisis, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, 

metode analisis, serta analisis dan interpretasi data. 
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6. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas dilakukan untuk melihat apakah alat ukur dapat 

dipercaya menghasilkan temuan yang sama ketika dilakukan oleh 

orang yang berbeda. Dalam analisis isi, alat ukur yang dipakai adalah 

lembar coding (coding sheet). Untuk memastikan lembar coding 

tersebut reliabel, maka dilakukan uji reliabilitas dengan reliabilitas 

antar-coder. Reliabilitas antar-coder ini dilakukan oleh dua orang yaitu 

coder 1 (N1) dan coder 2 (N2). Coder 1 (N1) adalah peneliti sendiri 

dan coder 2 (N2) adalah Rani Setyawati, seorang alumni Ilmu 

Komunikasi UMS yang pernah melakukan penelitian analisis isi juga. 

Besarnya jumlah sampel unit studi yang digunakan untuk 

menguji reliabilitas dapat ditentukan dengan menggunakan rumus 

Lacy dan Riffe sebagai berikut (Eriyanto, 2011: 300) : 

 

n = 
(   )(  )           

(   )(  )      
 

Dimana:  

n = jumlah populasi. 

SE = Standard Error. Di mana, standard error (SE) adalah 

tingkat kesalahan dibagi dengan nilai Z. Jika tingkat 

kepercayaan yang dipakai 90%, nilai Z adalah 1,65. 

PQ = variasi tingkat persetujuan yang diharapkan dan 

dinyatakan dalam bentuk proporsi. Proporsi dibagi dalam dua 
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bagian dengan total 1. Jika nilai P adalah 0,9 maka nilai Q 

adalah 0,1. 

Besarnya sampel uji reliabilitas untuk penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

n = 
(   )(  )           

(   )(  )      
 

   = 
(     )(    )   (   )(   )(   )

(     )(    )   (   )(   )
 

   = 23,75 dibulatkan menjadi 24 

Jadi jumlah sampel uji reliabilitas untuk penelitian ini adalah 24 

berita. 

I. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah definisi atas bahasa yang dipakai untuk 

menggambarkan atau mengabtraksikan suatu gejala, sehingga dapat 

berbicara tentang gejala yang sama dan mempunyai bahasa yang sama 

(Eriyanto, 2011).  

Dalam penelitian ini, definisi konseptual terdiri dari: 

1. Agenda media 

Agenda media dapat dilihat dari berapa banyak suatu isu 

diberitakan oleh media, semakin banyak isu diberitakan oleh 

media, semakin menunjukkan bahwa suatu isu dipandang penting 

dan menjadi agenda dari suatu media (Eriyanto, 2011:262). 
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2. Berita  

Berita adalah segala laporan mengenai peristiwa, kejadian, 

gagaasan, fakta, yang menarik perhatian dan penting untuk 

disampaikan atau dimuat dalam media massa agar diketahui atau 

menjadi kesadaran umum (Barus, 2010:26). 

3. Kepemimpinan Autentik 

Pemimpin autentik menunjukkan pembuatan keputusan 

yang transparan, percaya diri, optimisme, harapan, tabah, 

konsistensi antara kata-kata dan perbuatan, memahami kelemahan 

mereka, merasakan emosi dan pengaruh mereka terhadap diri 

sendiri dan orang lain (Wirawan, 2013). 

J. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah seperangkat prosedur yang 

menggambarkan usaha atau aktivitas peneliti untuk secara empiris 

menjawab apa yang digambarkan dalam konsep (Eriyanto, 2011: 177). 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kecenderungan agenda 

media yaitu penonjolan terhadap isu pemberitaan Jokowi sebagai calon 

pemimpin yang autentik. Penonjolan isu tersebut dapat dilihat dari 

frekuensi kemunculan kalimat yang mengandung indikator-indikator 

kepemimpinan autentik.  

Komponen-komponen kepemimpinan autentik menurut Avolio dan 

Gardner (dalam Wirawan, 2013) yaitu: 
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1) Kapital psikologi positif 

Indikatornya adalah kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa 

Jokowi percaya diri, optimis dan harapannya mengenai sesuatu. 

Contoh: Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) 

menginginkan agar pola pendidikan dasar yang selama ini 

diterapkan diubah, yakni lebih mengutamakan pendidikan budi 

pekerti (Jokowi: Penting Pendidikan Budi Pekerti, Solopos 

edisi 10 Mei 2014). 

2) Perspektif moral positif 

Indikatornya adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan 

kemampuan, keberanian, dan elastisitas Jokowi untuk 

menangani suatu isu. 

Contoh: Pelaku pasar saham melihat kans Jokowi lebih baik 

memperbaiki ekonomi Indonesia (Pasar Saham Condong 

Jokowi-JK, Solopos edisi 20 Mei 2014). 

3) Kesadaran diri pemimpin 

a. Nilai-nilai 

Indikatornya adalah kalimat-kalimat yang menyatakan 

mutu atau kualitas Jokowi. 

Contoh: Jokowi selalu mempunyai terobosan jitu pada 

pembangunan di berbagai bidang (Keluarga Marhaenis 

Dukung Jokowi, Solopos edisi 19 Mei 2014). 

 



30 
 

b. Kognisi  

Indikatornya adalah kalimat-kalimat yang menyatakan 

tentang identitas dari Jokowi. 

Contoh: Lulusan Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta 

yang kemudian menjadi juragan mebel ini ... (Jokowi, 

Dari Tukang Kayu Menuju RI-1, Solopos edisi 20 Mei 

2014). 

c. Emosi  

Indikatornya adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan 

respon atau luapan perasaan Jokowi terhadap suatu hal. 

Contoh: Pak Jokowi juga tidak pernah marah. Paling 

hanya mrengut  kalau ruangannya masih kotor (Nasgor 

Bungkus Jadi Pilihan di Malam Hari, Solopos edisi 1 

Juni 2014) 

4) Pengaturan diri sendiri 

Indikatornya adalah kalimat-kalimat yang menyatakan 

bagaimana Jokowi melakukan kontrol diri terhadap masalah 

yang dihadapi. 

Contoh: Dalam survei LSI tersebut, Jokowi dianggap lebih 

jujur, lebih bisa menyelesaikan masalah, dan lebih peduli 

kepada rakyat (Jokowi-JK Juara Versi LSI, Solopos edisi 21 

Mei 2014). 
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5) Proses perilaku kepemimpinan 

Indikatornya adalah kalimat-kalimat yang menyatakan 

bagaimana cara-cara yang digunakan Jokowi untuk 

mempengaruhi para pengikutnya. 

Contoh: Dalam acara itu, Jokowi menyampaikan kepada para 

pendukungnya agar dapat bergerak untuk menuju ke arah yang 

lebih baik (Jokowi Ajak Pendukung Lakukan Serangan Darat, 

Solopos edisi 10 Mei 2014). 

6) Kesadaran diri pengikut 

Indikatornya adalah kalimat-kalimat yang menyatakan para 

pengikut Jokowi menerima diri sendiri dan mengatur perilaku 

mereka untuk mencapai tujuan yang sama dengan Jokowi. 

Contoh: Ketua DPC PDIP Sukoharjo, mengatakan telah 

melakukan berbagai persiapan guna mendukung pencalonan 

Jokowi pada Pilpres 9 Juli 2014. Diantaranya membentuk Tim 

Lima di tingkat RT (Menangkan Jokowi, Tim Lima Dibentuk, 

Solopos edisi 17 Mei 2014). 

7) Perkembangan pengikut 

Indikatornya adalah kalimat-kalimat yang menyatakan para 

pengikut Jokowi berubah dan berkembang seiring berjalannya 

waktu setelah menginternalisasi nilai-nilai dan kepercayaan 

yang dikemukakannya. 
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Contoh: Tapi, yang benar itu efek rakyat karena rakyat yang 

bergerak dan ingin negara ini berubah ke arah yang lebih baik 

(Jokowi Ajak Pendukung Lakukan Serangan Darat, Solopos 

edisi 10 Mei 2014). 

8) Kinerja  

Indikatornya adalah kalimat-kalimat yang menyatakan kinerja 

Jokowi sesuai kenyataan, memiliki keunggulan kompetitif, dan 

diluar ekspektasi. 

Contoh: Salah satu kebijakan paling fenomenal adalah 

keberhasilan memindahkan 989 pedagang kaki lima (PKL) 

yang membuat kumuh kompleks Monumen Juang ‟45 

Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo... (Jokowi, Dari 

Tukang Kayu Menuju RI-1, Solopos edisi 20 Mei 2014). 


