
Abstrak

Analisis  Kecenderungan Berita Pada Indeks Berita Di

www.metrotvnews.com

www.metrotvnews.com merupakan situs yang dikelola oleh Metro TV dalam

rangka mempermudah khalayaknya untuk mengakses informasi yang Metro TV

hasilkan juga sebagai usaha mendekatkan diri dan memperluas jangkauan

khalayak Metro TV. Kategori berita www.metrotvnews.com terdiri dari kategori

Nusantara, politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya, olahraga,

metropolitan, umum, hukum dan kriminal,  internasional dan entertainment.

Peneliti memfokuskan penelitian pada periode berita tanggal 19 sampai 31

Desember 2010 karena peneliti memulai penelitian pada bulan tersebut dan

tanggal tersebut dipilih karena dianggap merupakan waktu yang sesuai, dimana

bertepatan dengan peristiwa-peristiwa besar yaitu natal, tahun baru, liga sepakbola

nasional (final Piala AFF 2010) dan bencana vulkanik diwilayah gunung Bromo

serta isu-isu ekonomi dan pemerintahan menjelang akhir tahun

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana

kecenderungan kategori pemberitaan pada indeks berita di

www.metrotvnews.com pada periode 19-31 Desember 2010”. Sedangkan tujuan

penelitiannya adalah untuk mengetahui kecenderungan kategori pemberitaaan

pada indeks berita  di www.metrotvnews.com pada periode 19-31 Desember

2010.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Menurut Nasir

metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status manusia, suatu

objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas pada peristiwa

mendatang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,



gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta,

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki1. Metode penelitian yang

digunakan adalah observasi, peneliti mencoba melakukan pengamatan untuk

menganalisis kecenderungan berita pada www.metrotvnews.com.

Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik kuantitatif, data yang diperoleh

di lapangan dimasukkan ke dalam tabel tunggal untuk melihat kecenderungan

kategori berita di www.metrotvnews.com. Selanjutnya setelah data diolah dengan

menggunakan teknik persentase, maka penyajian data hasil penelitian akan

menggunakan data tabel tunggal dan kemudian akan diinterpretasikan.

Dengan demikian penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kecenderungan

kategori pemberitaaan pada indeks berita  di www.metrotvnews.com pada periode

19-31 Desember 2010 didapat hasil bahwa kecenderungan berita

www.metrotvnews.com adalah pada kategori Olahraga yaitu Kecenderungan

berita Sepakbola sebanyak 87 berita dengan kecenderungan sebanyak 97,7%  dari

total 89 berita yang disajikan www.metrotvnews.com pada kategori Olahraga

dengan jumlah berita paling banyak pada tanggal 19 Desember 2010 sebanyak 17

berita dengan kecenderungan sebanyak 94,1% dan paling sedikit pada tanggal 24

Desember 2010 sebanyak 3 berita dengan kecenderungan sebanyak 100%.

1 Metodologi Penelitian. Muhammad Natsir. PT. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1999. Hlm: 5.


