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ABSTRAK  

 

 

PENGARUH PEMBERITAAN REVISI UU KPK 

DI MEDIA TERHADAP CITRA KPK 

(Studi pada Mahasiswa FISIP Universitas Lampung Strata 1 Angkatan 2017)  

 

Oleh: 

 

Muhammad Zulka Gani 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar revisi UU KPK di media 

berpengaruh terhadap citra KPK. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian desktiptif. Populasi 

dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Lampung Strata 1 tahun akademik 2017 yang berjumlah 688 

mahasiswa dan yang menjadi sampel sebanyak 87 mahasiswa. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Pemberitaan Revisi Undang-

Undang KPK di Media Terhadap Citra KPK, maka dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa pengaruh pemberitaan revisi undang-undang KPK (X) terhadap citra KPK 

(Y) sebesar 0,617, yang artinya jika variabel pemberitaan revisi undang-undang 

KPK naik sebesar satu satuan, maka variabel citra KPK akan naik 0,617. Nilai 

koefisien pemberitaan revisi undang-undang KPK yang bernilai positif juga 

berarti semakin besar pemberitaan revisi undang-undang KPK di media maka 

pengaruh terhadap citra KPK akan semakin besar. Berdasarkan nilai koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,380 atau 38%. Nilai tersebut bermakna bahwa 

pemberitaan revisi undang-undang KPK mampu memengaruhi variabel citra KPK 

sebesar 38%, sedangkan sisanya sebesar 62% dipengaruhi oleh varaibel lain yang 

tidak penulis teliti.  

 

Kata kunci: pengaruh, pemberitaan revisi UU KPK, citra KPK 
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ABSTRACT 

 

 

THE EFFECT OF REPORTING REVISION OF KPK LAW 

ON MEDIA TOWARDS THE IMAGE OF KPK 

(A Study on Students of Faculty of Social and Politcal Science of Lampung University 

Strata 1 in The 2017 academic year)  

 

By 

 

Muhammad Zulka Gani 

 

 

This study aims to determine how much the revision of the KPK Law in the media 

affects the image of the KPK. The type of research used in this research is 

quantitative research with descriptive research methods. The population in this 

study were 688 students of the Faculty of Social and Political Sciences, University 

of Lampung Strata 1 in the 2017 academic year and 87 students as the sample. 

Based on the results of research and discussion of the Effect of Corruption 

Eradication of Corruption Eradication Law in Media Reporting on the Image of 

the Corruption Eradication Commission (KPK), it can be concluded that the effect 

of the revision of the KPK law (X) reporting on the image of the KPK (Y) is 0.617, 

which means that if the news variable is revised by the law - the KPK invitation 

increases by one unit, then the KPK image variable will increase by 0.617. The 

positive coefficient value of the revision of the KPK law revision also means that 

the greater the news on the revision of the KPK law in the media, the greater the 

influence on the KPK's image will be. Based on the coefficient of determination 

(R2) of 0.380 or 38%. This value means that the reporting of the revision of the 

KPK law is able to influence the KPK image variable by 38%, while the 

remaining 62% is influenced by other variables that the author does not examine.  

 

Keywords: influence, reporting on the revision of the KPK Law, the image of the 

KPK 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Media massa adalah gambaran mengenai alat komunikasi yang bekerja dalam 

berbagai skala, mulai skala terbatas hingga dapat mencapai dan melibatkan 

siapa saja di masyarakat, dengan skala yang sangat luas. Istilah media massa 

mengacu pada sejumlah media yang telah ada sejak puluhan tahun yang lalu. 

Dan tetap dipergunakan hingga saat ini seperti surat kabar, majalah, film, 

radio, televisi, internet, dan lain-lain (Morissan, Wardhani, dan Hamid, 

2010:1). Media komunikasi massa merupakan sarana penyampaian pesan – 

pesan, aspirasi masyarakat dan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan 

berita ataupun pesan kepada masyarakat langsung secara luas. Media massa 

menurut Lasswell (Setiati, 2005:67), berperan dalam menyebarkan informasi 

secara obyektif dan melakukan kontrol sosial bagi pembaca. Media massa 

sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu media elektronik, 

media cetak dan media siber. Media massa merupakan wadah bagi masyarakat 

untuk menggali informasi di segala bidang kehidupan. Media massa mampu 

memengaruhi pemikiran dan tindakan khalayak. Media massa dikatakan 

sebagai kebudayaan bercerita. 

 

Pesan media tidak terjadi begitu saja, tetapi dibuat dan diciptakan oleh media 

massa dengan tujuan tertentu (Ardianto, 2007:58). Media massa diyakini 

memiliki kemampuan dalam mempengaruhi pengetahuan, sikap dan perilaku 

masyarakat. Bahkan media massa dengan mudah dapat mengarahkan 

masyarakat membentuk opini akan suatu peristiwa yang selanjutnya akan 

terjadi. Media massa mampu mengarahkan, membimbing dan mempengaruhi 

kehidupan di masa kini dan di masa mendatang (Nurudin, 2009:255). 
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Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan sebuah lembaga 

independen yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi. KPK juga diberi 

kebebasan dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya. Sebagai lembaga yang independen, pastilah KPK ini bekerja 

tanpa pandang bulu dalam mengupas kasus-kasus korupsi yang ada di 

Indonesia ini. Terdapat kasus korupsi yang telah terkupas yang melibatkan 

pejabat-pejabat negara seperti kasus KTP Elektronik yang melibatkan mantan 

Ketua DPR RI, Setya Novanto, kasus proyek wisma atlet Hambalang, dan 

kasus korupsi Pelindo II. Didirikan pada 2002 silam dengan tujuan untuk 

meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak 

pidana korupsi. 

 

Melalui rapat paripurna, DPR akhirnya mengesahkan revisi UU KPK. Hanya 

melalui dua kali rapat DPR dan pemerintah, revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 

tentang KPK itu disahkan pada Selasa 17 September 2019. DPR dan 

pemerintah sepakat untuk merevisi sejumlah poin. Termasuk di antaranya soal 

Dewan Pengawas KPK, kewenangan SP3, serta perubahan status pegawai 

KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. Berikut adalah data perbedaan isi UU 

No. 30/2002 sebelum direvisi dan setelah direvisi. 

 

Tabel 1. Perbedaan Isi UU No. 30/2002 Sebelum Direvisi Dan Setelah 

Direvisi 

 

No Pasal Sebelum Direvisi Setelah Direvisi 

1. Pasal 1 

Ayat 3 

Komisi Pemberantasan 

Korupsi adalah lembaga 

negara yang dalam 

melaksanakan tugas dan 

wewenangnya bersifat 

independen dan bebas dari 

pengaruh kekuasaan mana 

pun. 

 

Komisi Pemberantasan 

Korupsi adalah lembaga 

negara dalam rumpun 

kekuasaan eksekutif yang 

dalam melaksanakan tugas 

dan wewenangnya bersifat 

independen dan bebas dari 

pengaruh kekuasaan mana 

pun. 

2. Pasal 37 Ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 

berlaku juga untuk Tim 

Penasihat dan pegawai yang 

bertugas pada Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 

Dalam rangka mengawasi 

pelaksanaan tugas dan 

wewenang Komisi 

Pemberantasan Korupsi 

dibentuk Dewan Pengawas 

sebagaimana dimaksud 
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No Pasal Sebelum Direvisi Setelah Direvisi 

dalam Pasal 21 Ayat (1) 

Huruf a. 

3. Pasal 40 Komisi Pemberantasan 

Korupsi tidak berwenang 

mengeluarkan surat perintah 

penghentian penyidikan dan 

penuntutan dalam perkara 

tindak pidana korupsi. 

Komisi Pemberantasan 

Korupsi berwenang 

menghentikan penyidikan 

dan penuntutan terhadap 

perkara Tindak Pidana 

Korupsi yang penyidikan 

dan penuntutannya tidak 

selesai dalam jangka waktu 

paling lama 1 (satu) tahun. 

4. Pasal 69B Tidak ada Pada saat Undang-Undang 

ini mulai berlaku, 

penyelidik atau penyidik 

Komisi Pemberantasan 

Korupsi yang belum 

berstatus sebagai Pegawai 

Aparatur Sipil Negara 

dalam jangka waktu paling 

lama 2 (dua) tahun sejak 

Undang-Undang ini berlaku 

dapat diangkat sebagai 

Pegawai ASN sepanjang 

memenuhi ketentuan 

peraturan perundang-

undangan. 

Sumber : http://nasional.kompas.com (diakses pada 15 April 2021) 

 

Namun revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK yang disahkan oleh anggota DPR 

RI pada 17 Oktober 2019 dinilai melemahkan KPK sebab lembaga anti rasuah 

tersebut diletakkan sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif yang akan 

mengurangi independensi pengangkatan, pergeseran dan mutasi pegawai saat 

menjalankan tugasanya. Selain itu, bagian yang mengatur bahwa pimpinan 

adalah penanggung jawab tertinggi dihapus. Pimpinan KPK bukan lagi 

penyidik dan penuntut umum sehingga akan berisiko pada tindakan-tindakan 

pro yusticia dalam pelaksanaan tugas penindakan. Keberadaan dewan 

pengawas juga dinilai lebih berkuasa daripada Pimpinan KPK, namun syarat 

menjadi pimpinan KPK lebih berat dibanding dewan pengawas. Potensi 

pelemahan lain adalah kewenangan dewan pengawas masuk pada teknis 
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penanganan perkara, yaitu memberikan atau tidak memberikan izin 

penyadapan penggeledahan dan penyitaan. 

 

Media masa diyakini memiliki kemampuan dalam mempengaruhi 

pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Bahkan media massa dengan 

mudah dapat mengarahkan masyarakat membentuk opini akan suatu peristiwa 

yang selanjutnya akan terjadi. Media massa mampu mengarahkan, 

membimbing, dan mempengaruhi kehidupan di masa kini dan di masa 

mendatang (Nurudin. 2009:255). Salah satu fungsi media massa ialah menjadi 

wacana pembentukan opini publik. Melalui berita, komentar, editorial, dan 

artikel yang dimuat dalam surat kabar, serta wawancara yang dilakukan dalam 

media televisi dan radio dapat menimbulkan berbagai macam tafsiran dan 

pendapat yang berbeda – beda dari kalangan pembaca dan pemirsa. Media 

massa dengan kemampuannya dalam membuat agenda, dapat memancing 

perhatian khalayak ramai untuk menyatakan apakah mereka setuju atau tidak 

terhadap gagasan yang disampaikan oleh media massa. Oleh sebab itu, media 

massa tidak hanya dapat dilihat sebagai aspek industri hiburan dan informasi, 

tetapi juga sebagai sarana pembentuk opini publik. Kemampuan media massa 

yang dapat membentuk opini publik menjadikan aktivitas para pemimpin 

negara, politisi dan pengambil kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari 

peran media (Cangara, 2016:155). 

 

Pemberitaan revisi UU KPK selama kurun waktu tiga bulan, terhitung dari 

bulan September s.d. bulan November 2019 2019 menjadi isu yang hangat 

diperbincangkan di media massa mulai dari media elektronik, media cetak 

maupun media internet. Alasan tersebutlah, peneliti pilih batasan waktu 

dalam penelitian ini, berikut ini adalah data-data pemberitaan periode bulan 

September s.d. bulan November 2019 : 
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Tabel 2. Pemberitaan tentang KPK di Media Periode Bulan September 

s.d. Bulan November 2019 pada Portal Berita Kompas.com dan 

Tribunnews.com 

 

Periode Pemberitaan 

Bulan 

September 
13 September 2019 : 

Komisi III DPR RI sepakat dengan bulat memilih Firli Bahuri 

menjadi ketua KPK. Pimpinan baru KPK ini dinilai 

kontroverisal karena pernah divonis melanggar kode etik. 

  17 September 2019 : 

Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK 

resmi disahkan dalam Rapat Paripurna ke-9 DPR. 

 19 September 2019 : 

Aksi demonstrasi mahasiswa menolak UU KPK dan RUU 

KUHP di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. 

 23-24 September 2019 : 

Demonstrasi mahasiswa meluas ke berbagai daerah. Tuntutan 

meluas dan penolakan beberapa RUU Kontroversial seperti 

RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba, dan 

RUU Pemasyarakatan. 

 24 September 2019 : 

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tidak akan 

Mengeluarkan Perppu untuk mengoreksi revisi UU KPK. 

Bulan 

Oktober 
17 Oktober 2019 : 

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU 

KPK) mulai berlaku. 

Bulan 

November 
28 November 2019 : 

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak 

gugatan uji materi atau judicial review yang diajukan oleh 

Zico Leonard dan puluhan mahasiswa lainnya terhadap UU 

KPK. 

Sumber : http://nasional.kompas.com  

https://tribunnews.com (diakses pada 11 Juli 2020) 

 

Citra merupakan rupa, gambar, gambaran yang dimiliki orang banyak 

mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk. Menurut bahasa sastra, 

citra merupakan kesan mental atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh 

sebuah fakta, frasa, atau kalimat dan merupakan unsur dasar yang khas dalam 

karya prosa dan puisi. Selain itu citra dikenal juga sebagai gambaran 

mengenai suatu hal. Penggambaran tersebut juga memiliki proses dalam 

pembentukannya. Proses tersebut mengalami 4 tahap, yakni persepsi, kognisi, 

motif, dan sikap. 

http://nasional.kompas.com/
https://tribunnews.com/
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Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat menilai 

revisi UU KPK justru melemahkan KPK. Menurut data Lembaga Survei 

Indonesia (LSI) sebagaian besar rakyat Indonesia tahu atau mengikuti 

peristiwa demo mahasiswa menentang UU KPK. Sebanyak 70,9% publik yang 

tahu revisi UU KPK yakin bahwa UU KPK yang baru melemahkan KPK. 

Dengan adanya kontroversi atas UU KPK tersebut, 76,3% publik nasional 

yang tahu revisi UU KPK mendukung agar Presiden membatalkan UU KPK 

tersebut dengan mengeluarkan Peraturan  Presiden Pengganti Undang-Undang 

(PERPPU). Berikut adalah data hasil lembaga survei tentang respon 

masyarakat terhadap revisi UU KPK : 

 

Tabel 3. Data Hasil Lembaga Survei LSI Tentang Respon Masyarakat 

Terhadap Revisi UU KPK 

No. Lembaga 

Survei 

Waktu & 

Tempat Survei 

Hasil Survei 

1. Lembaga 

Survei 

Indonesia 

(LSI) 

4-5 Oktober 

2019, 1010 

orang 

responden di 34 

provinsi di 

Indonesia 

 Dengan adanya kontroversi atas UU 

KPK yang baru, 76,3% publik 

nasional yang tahu revisi UU KPK 

mendukung agar Presiden 

membatalkan UU KPK tersebut 

dengan mengeluarkan PERPPU. 

 

 Sebanyak 70,9% publik yang tahu 

revisi revisi UU KPK, yakin bahwa 

UU KPK yang baru melemahkan 

KPK. 

 

 Sebanyak 60,7% dari yang tahu itu 

mendukung demo mahasiswa 

menentang UU KPK. 

Sumber : http://www.lsi.or.id/riset/445/rilis-survei-lsi-061019 

 

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa citra KPK cenderung tinggi 

dibandingkan sebelum revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi resmi diberlakukan. Pada awal 

kinerja KPK, yang dipotret Litbang Kompas pada 2003, lembaga itu 

mendulang apresiasi 33 persen. Namun, pada tahun-tahun pemilu dan pilkada, 

yakni 2017, 2018, dan 2019, apresiasi terhadap KPK membubung hingga di 

atas 75 persen. Citra terakhir KPK, yang dipublikasikan Litbang Kompas 
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sebgagai hasil jajak pendapat pertengahan Juni 2020, hanya mencatat 45,4 

persen citra positif KPK. 

 

Gambar 1. Citra KPK Berdasarkan Survei Litbang Kompas 

Sumber: https://www.kompas.id/baca/riset/2020/07/21/memulihkan-kembali-

citra-kpk?status_login=login Diakses 23 Juni 2021 

 

Dengan adanya pemberitaan mengenai revisi UU KPK tersebut membuat 

peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai Citra KPK pada saat ini, apakah 

dengan adanya pemberitaan – pemberitaan tersebut membuat masyarakat 

khususnya mahasiswa menilai citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

pada saat ini buruk atau tidak. Untuk mengetahui seberapa besar terpaan 

pemberitaannya, peneliti menggunakan dua media online, yaitu kompas.com 

dan tribunnews.com karena keduanya termasuk dalam top sites in Indonesia, 

artinya masyarakat Indonesia sering mengakses kedua media online ini.  

https://www.kompas.id/baca/riset/2020/07/21/memulihkan-kembali-citra-kpk?status_login=login
https://www.kompas.id/baca/riset/2020/07/21/memulihkan-kembali-citra-kpk?status_login=login
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Gambar 2. Daftar Situs Populer di Indonesia 

Sumber: http://www.allyoucanread.com/indonesia-newspapers/ Diakses 11 

Juli 2020 

 

Peneliti memilih mahasiswa sebagai subjek pada penelitian ini karena 

mahasiswa  memiliki peran penting dalam berjalannya suatu roda 

pemerintahan. Mahasiswa dianggap kaum intelektual yang dapat 

mengimplementasikan kepeduliannya langsung kepada masyarakat. 

Mahasiswa dipercaya sebagai kaum yang kaya gagasan. Selain itu, alasan 

peneliti memilih FISIP Universitas Lampung sebagai subyek penelitian karena 

FISIP merupakan disiplin ilmu yang di dalamnya memiliki program studi 

politik, mempelajari bagaimana sebuah pemerintahan berjalan, dampak 

kebijakan pemerintah terhadap stabilitas ekonomi dan pertumbuhan negara, 

dan bagaimana sebuah kebijakan yang diambil pemerintah dapat 

mempengaruhi perubahan sosial dan politik. Subyek yang dipilih merupakan 

mahasiswa angkatan 2017, karena pada angkatan tersebut mahasiswa masih 

aktif dalam masa studi perkuliahan dan pada angkatan tersebut pemberitaan 

aksi demonstrasi mahasiswa ini sudah ramai diperbincangkan, sehingga 

memungkinkan mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup mengenai 

pemberitaan tersebut. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini betujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pemberitaan revisi UU KPK di media berpengaruh terhadap 

citra KPK setelah adanya pemberitaan mengenai pengesahan Revisi UU 

Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (revisi UU KPK). Sehingga penulis menyusunnya ke dalam sebuah 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemberitaan Revisi UU KPK di Media 

Terhadap Citra KPK (Studi pada Mahasiswa FISIP Universitas Lampung 

Angkatan 2017)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat di latar belakang penelitian, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu seberapa besar pemberitaan revisi UU KPK 

di media berpengaruh terhadap citra KPK. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar revisi UU KPK di 

media berpengaruh terhadap citra KPK. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kegunaan  baik  

secara teoritis maupun secara praktis, kegunaan tersebut  adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan pada kajian bidang ilmu komunikasi dan semoga dapat 

menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan 

seputar teori Jarum Suntik elektronik dalam mempengaruhi citra suatu 

lembaga. 
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2. Secara Praktis  

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

para  praktisi atau pekerja media. Serta dapat dijadikan perbandingan dan 

pengembangan bagi media massa khususnya media elektronik dalam 

mempengaruhi citra suatu lembaga melalui berita.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan digunakan sebagai bahan 

perbandingan dan  referensi  dalam  penelitian  ini.  Rujukan  pertama,  

merupakan  skripsi  yang ditulis oleh Nada Rohmah, lulusan dari Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul Pengaruh Pemberitaan 

Penangkapan Bambang Widjojanto di Metro TV Terhadap Persepsi 

Mahasiswa Tentang Citra KPK. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-

sama meneliti tentang pengaruh pemberitaan di media terhadap opini publik 

pada sebuah lembaga pemerintahan. Selain itu, penelitian ini merupakan 

penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan perbedaannya, penelitian 

ini meneliti tentang apakah ada pengaruh pemberitaan penangkapan Bambang 

Widjojanto di Metro TV terhadap persepsi mahasiswa aktivis tentang citra 

KPK. Sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana pengaruh pemberitaan 

revisi UU KPK di media terhadap citra KPK. 

 

Rujukan kedua, ialah sebuah skripsi yang ditulis oleh Luknia Sari Putri, 

lulusan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul 

Pengaruh Terpaan Media Televisi Dalam Pembentukan Citra  Kepolisian.  

Persamaan  pada  penelitian  ialah bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pemberitaan di media terhadap opini publik pada sebuah lembaga 

pemerintahan. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini meneliti pengaruh 

terpaan media televisi dalam pembentukan citra Kepolisian. Pada penelitian 

ini akan meneliti bagaimana pengaruh pemberitaan revisi UU KPK di media 

terhadap citra KPK. 
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Rujukan ketiga, ialah jurnal penelitian sebuah skripsi yang ditulis oleh 

Listianto Hindra Pramono, lulusan Universitas Diponegoro, berjudul  

Hubungan Terpaan Pemberitaan Korupsi di Televisi dan Pernyataan Presiden 

SBY di Televisi dengan Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah. 

Persamaan pada penelitian ialah sama-sama meneliti tentang pengaruh 

pemberitaan di media terhadap opini publik pada sebuah lembaga 

pemerintahan. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini meneliti hubungan 

terpaan pemberitaan korupsi di televisi dan pernyataan presiden SBY di 

televisi dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah. 

Sedangkan, penelitian kali meneliti pengaruh pemberitaan revisi UU KPK di 

media terhadap citra KPK. 

 

Pemaparan di atas telah dijelaskan mengenai perbedaan dan persamaan antara 

penelitian yang akan dilakukan dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu. 

Oleh karena itu penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemberitaan Revisi UU 

KPK di Media Terhadap Citra KPK (Studi Pada Mahasiswa FISIP 

Universitas Lampung Strata 1 Angkatan 2017)” dapat dilakukan karena 

masalah yang akan diteliti bukan duplikasi dari penelitian-penelitian yang 

sebelumnya. 

 

Tabel 4. Penelitian Terdahulu 

No. Judul 

Penelitian 

Pengaruh Pemberitaan Penangkapan Bambang 

Widjojanto di Metro TV Terhadap Persepsi  

Mahasiswa Tentang Citra KPK (survei pada 

mahasiswa aktivis UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta 

1 Penulis Nada Rohmah. Konsentrasi Jurnalistik, Program 

Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas 

Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta 1436 H./2015 M. 

 Hasil Terdapat pengaruh persepsi mahasiswa pada 

citra KPK terhadap pemberitaan penangkapan 

Bambang Widjojanto di Metro TV. 

 Persamaan 

Pada Penelitian 

Ini 

Persamaannya adalah sama-sama meneliti 

pengaruh pemberitaan di media terhadap opini 

publik pada sebuah lembaga. Penelitian ini 

merupakan penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif. 
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 Perbedaan 

Pada Penelitian 

ini 

Perbedaannya adalah yaitu penelitian ini 

membaha seputar teori agenda setting media 

elektronik dalam mempengaruhi citra lembaga 

pada mahasiswa aktivis UIN Syrarif 

Hidayatullah. Sedangkan penelitian ini 

membahas revisi UU KPK di media terhadap 

citra KPK. 

 Kontribusi 

Pada Penelitian 

Ini 

Membantu penulis mendapatkan informasi 

terkait dengan tingkat kepercayaan publik, dan 

pengaruh pemberitaan di media terhadap tingkat 

kepercayaan publik pada lembaga negara. 

No. Judul 

Penelitian 

Pengaruh Terpaan Media Televisi Dalam 

Pembentukan Citra Kepolisian (Survei pada 

Penonton Acara Televisi 86 Net TV Di Dusun 

Pungkursari Sidorejo Salatiga) 

2 Penulis Luknia Sari Putri. Program Studi Ilmu 

Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan 

Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2012. 

 Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan terhadap terpaan 

media televisi 86 NET TV pada citra polisi di 

masyarakat Pungkursari Salatiga. 

 Persamaan 

Pada Penelitian 

Ini 

Persamaannya adalah mengetahui pengaruh 

pemberitaan di media terhadap opini publik pada 

sebuah lembaga. 

 Perbedaan 

Pada Penelitian 

ini 

Perbedaannya adalah penelitian tersebut 

meneliti pengaruh terpaan media televisi dalam 

pembentukan citra kepolisian. Sedangkan 

penelitian ini meneliti pengaruh pemberitaan 

revisi UU KPK di media terhadap citra KPK 

 

 

Kontribusi 

Pada Penelitian 

Ini 

Membantu penulis mendapatkan informasi 

berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik, 

dan bagaimana pengaruh pemberitaan di media 

terhadap tingkat kepercayaan publik pada  

lembaga 

No. Judul 

Penelitian 

Hubungan Terpaan Pemberitaan Korupsi di 

Televisi dan Pernyataan Presiden SBY di 

Televisi dengan Tingkat Kepercayaan 

Masyarakat pada Pemerintah. 

3 Penulis Listianto Hindra Pramono. Jurusan Ilmu 

Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Diponegoro 2013. 

 Hasil Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 

hubungan negatif antara terpaan pemberitaan 

korupsi di televisi dan pernyataan presiden SBY 

di televisi dengan tingkat kepercayaan 

masyarakat pada pemerintah. Artinya bahwa 
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ketika terpaan pemberitaan korupsi di televisi 

tinggi dan terpaan pernyataan presiden SBY di 

televisi (dalam hal ini pernyataan Presiden SBY 

dalam pidatonya tentang konflik KPK-POLRI) 

tinggi maka tingkat kepercayaan masyarakat 

pada pemerintah cenderung rendah. 

 Persamaan 

Pada Penelitian 

Ini 

Persamaannya adalah meneliti tentang 

pengaruh pemberitaan di media terhadap opini 

publik pada sebuah lembaga. 

 Perbedaan 

Pada Penelitian 

ini 

Perbedaannya adalah penelitian tersebut meneliti 

hubungan terpaan pemberitaan korupsi di 

televisi dan pernyataan presiden SBY di televisi 

dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada 

pemerintah. Sedangkan penelitian ini meneliti 

pengaruh pemberitaan revisi UU KPK di media 

terhadap citra KPK. 

 Kontribusi 

Pada Penelitian 

Ini 

Membantu penulis mendapatkan informasi 

berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik, 

dan bagaimana pengaruh pemberitaan di media 

terhadap tingkat kepercayaan publik pada 

lembaga negara. 

Sumber : Diolah peneliti dari berbagai sumber 

 

2.2 Pemberitaan Media Massa 

Pemberitaan berasal dari kata berita yang ditambahkan imbuhan pem-an. 

Dimana berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online yang 

berarti proses, cara, perbuatan, memberitakan, perkabaran, dan maklumat  

(http://kbbi.web.id/pemberitaan diakses pada 24 Oktober 2019). Jadi, 

pemberitaan adalah proses laporan atau pemberitahuan kepada khalayak 

mengenai terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat umum, baru 

saja terjadi disampaikan oleh wartawan dan disiarkan melalui media massa 

secara berkelanjutan (Djuraid, 2006: 11). 

 

Pemberitaan adalah proses penyampaian informasi yang penting atau 

menarik bagi khalayak. Suatu informasi dapat dikatakan penting jika  

informasi itu memberikan pengaruh atau memiliki dampak kepada penonton 

atau pembacanya. Informasi yang memberikan dampak kepada penonton atau 

pembacanya adalah informasi yang bernilai berita (Morrisan, 2008:8). 

 

http://kbbi.web.id/pemberitaan
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Pemberitaan merupakan laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian 

yang faktual, penting, dan menarik bagi khalayak serta menyangkut 

kepentingan publik (Charnley dalam Tamburaka, 2003:35). Dalam hal ini, 

dijelaskan bahwa pemberitaan merupakan pelaporan sesuatu hal yang sedang 

marak terjadi di masyarakat umum dan dalam perkembangannya menjadi 

trending topic di masyarakat umum. 

 

Menurut William S. Maulsby dalam Purnama Kusumaningrat, (2010:1) 

pemberitaan adalah proses penyampaian pesan kepada khalayak secara benar 

sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik, tidak memihak, berdasarkan fakta 

dan mempunyai arti penting serta baru saja terjadi. 

 

Jadi, pemberitaan adalah proses penyampaian pesan atau informasi 

berdasarkan fakta dan baru saja terjadi disiarkan melalui media massa secara 

berkelanjutan, dikemas sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik, mampu 

menarik perhatian, sehingga menimbulkan rasa penasaran khalayak serta 

dapat mempengaruhi persepsi dan pendapat publik terhadap cara pemberitaan 

sebuah berita. 

 

2.3 Aspek Penilaian Pemberitaan 

Melalui pemberitaan media ini aspek penilaian yang digunakan adalah 

berusaha mencari data khalayak dari aspek akses publik terhadap pemberitaan 

melalui media baik jenis media, durasi penggunaan maupun frekuensi 

penggunaan. Selain frekuensi dan durasi, hubungan antara khalayak dengan isi 

media itu juga berkaitan dengan perhatian (attention) yaitu proses mental 

ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran 

pada stimuli yang lainnya melemah. Dari teori mengenai pemberitaan media 

ini, maka peneliti mengukur pemberitaan media berdasarkan pada komponen 

durasi, frekuensi. 
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Untuk mengukur variabel penilaian terhadap peran media massa digunakan 

tiga aspek sebagai berikut: 

1. Apakah media massa telah memadai di dalam menggunakan ruang dan 

waktu untuk memberikan informasi atau berita-berita yang beragam 

perspektif. 

2. Apakah media massa telah memadai dalam memberikan tempat atau 

forum untuk adanya debat publik bagi gagasan-gagasan, pendapat, dan 

aspirasi- aspirasi yang saling berbeda. 

3. Apakah media massa telah mendorong khalayak untuk belajar lebih 

banyak tentang topik tertentu (Pawito, 2008: 262). 

 

Variabel pemberitaan media diukur dengan seberapa banyak waktu (berapa 

jam) dalam setiap harinya dihabiskan untuk menonton televisi, mendengarkan 

radio, membaca  surat  kabar,  serta  mengakses  internet.  Pada  penelitian  

ini  untuk masing-masing aspek pemberitaan media ini dibuatkan kategori, 

tingkat pemberitaan tergolong tinggi dan rendah (Pawito, 2008:263). 

a. Durasi penggunaan media, pengukuran durasi media yaitu dengan 

menghitung berapa lama khalayak mengkases media (berapa jam sehari) 

atau berapa lama (menit) khalayak mengakses media. 

b. Frekuensi penggunaan media, frekuensi penggunaan media berkaitan 

dengan tingkat  keseringan  khalayak  dalam  menonton,  membaca  dan  

mengakses berita perminggu. 

 

Penilaian lain yang mencakup pada aspek pemberitaan adalah kredibilitas 

sumber. Literatur yang ada mengenai sumber informasi telah menunjukkan 

bahwa kredibilitas sumber menentukan efektivitas suatu komunikasi. 

Kredibilitas sumber didefinisikan sebagai hal pengidentifikasian suatu sumber 

informasi agar dianggap sebagai kredibel oleh pembaca. 

 

2.3.1 Kredibilitas Sumber 

Media berita tidak bisa lepas dari aspek kredibilitas yang harus selalu 

dipertahankan. Kredibilitas media atau sumber sangat penting bagi 

audiens. Ada dua  macam  kredibilitas,  yaitu  kredibilitas  terhadap  
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sumber  dan  kredibilitas terhadap media. Kredibilitas terhadap sumber 

berkaitan dengan kepercayaan individu yang menulis berita tersebut, 

sedangkan kredibilitas media berkaitan dengan kesatuan yang lebih 

luas, seperti stasiun televisi, koran, dan tentunya media online 

(dalam jurnal Kovacic, dkk, 2010: 116). Jadi kredibilitas dilihat dari 

individu dan media itu sendiri. 

 

Kredibilitas media dapat dilihat dari hasil evaluasi sumber informasi, 

pesan itu sendiri, atau pada kombinasi antara sumber dengan pesan. 

Maka yang dimaksud kredibel atau tidaknya media dapat ditentukan 

dari sumber dan isi pesan yang disampaikan. Jika sumbernya sesuai 

dan pesan yang disampaikan benar maka dapat dikatakan informasi 

tersebut kredibel (dalam jurnal Metzger dan Flanagin, 2013:211). 

Salah satu cara untuk  melihat profesionalitas  media adalah dengan 

mengukur objektifitas media yang mencerminkan aktualisasi nilai dan 

presentasi media. Mengacu pada riset Dewan Pers tahun 2004, bertajuk 

“Monitoring dan Evaluasi Pemberitaan di media”. Dewan Pers 

menyusun enam dimensi unit analisis yang meliputi: 

1. Factualness (faktual) 

Factualness sebagai derajat kefaktualan berita, penyajian sebuah 

berita berdasarkan prinsip-prinsip jurnalistik yakni dengan 

menggunakan susunan piramida terbalik. Adapun mengenai cara 

pemberitaan, wartawan tidak menyajikan pendapatnya sebagai berita 

atau fakta. Apabila suatu berita ditulis atau disiarkan dengan opini, 

maka berita tersebut wajib disajikan dengan menyebutkan nama 

penulisnya. (Kusumaningrat, 2006:307). 

2. Accuracy (ketetapan) 

Akurasi adalah standar profesional dan operasional yang harus 

diterapkan oleh wartawan. Penulisan berita yang tidak akurat akan 

mengakibatkan hilangnya kredibilitas sumber (Luwi, 2005:21). 

Dalam penelitian Dewan  Pers tahun  2004, “Akurasi diukur 

dengan  menggunakan beberapa dimensi, antara lain verifikasi 
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terhadap fakta, relevansi sumber berita, dan akurasi penyajian” 

(Rahayu.ed.,2006:15). 

 

Verifikasi terhadap fakta menyangkut sejauh mana berita yang 

ditampilkan berkorespondensi dengan kebenaran yang terjadi di 

lapangan. Verifikasi terhadap fakta diukur berdasarkan dua elemen 

yaitu, terdapat cek-ricek terhadap berita yang disajikan oleh 

wartawan dan terdapat kesalahan pengutipan data, narasumber, 

tanggal, nama institusi atau alamat (Rahayu.ed.,2006:16). Relevansi 

sumber berita menyangkut kompetensi sumber berita sebagai sumber 

fakta. Akurasi juga sangat penting bagi subjek berita, hal ini 

berkaitan dengan cek-ricek kebenaran dari subjek berita. Kebenaran 

pencantuman sumber berita dan pengutipan data. 

3. Completeness (ketetapan) 

Berita harus memenuhi enam unsur dengan menggunakan rumus 

5W+1H agar   berita   lengkap,   akurat,   dan   sekaligus   memenuhi   

standar   teknik jurnalistik. Berita disusun dalam pola yang baku agar 

isi berita capat dan mudah dipahami oleh pembaca (Sumadiria, 

2006:118). Aspek Completeness meliputi peristiwa apa yang terjadi 

(what), kepada siapa peristiwa itu terjadi (who), mengapa  peristiwa  

tersebut  dapat  terjadi  (why), kapan peristiwa tersebut terjadi 

(when), dimana peristiwa itu terjadi (where), dan bagaimana 

peristiwa itu terjadi (how). Kelengkapan informasi ini penting untuk 

menunjang pembaca dalam memahami teks berita yang utuh dan 

benar (Rahayu.ed.,2006:18-19). Unsur 5W+1H merupakan fakta 

yang paling penting atau paling menarik untuk diketahui pembaca. 

Fakta yang diperlukan untuk menyusun berita ini adalah standar 

baku dalam praktik jurnalistik. 

4. Relevance (relevansi) 

Terdapat ukuran-ukuran tertentu agar suatu kejadian atau peristiwa 

dapat diberitakan oleh pers. Hal ini disebut sebagai kriteria layak 

berita yaitu bernilainya kejadian tersebut bagi pers (Siregar, 

1998:27). Secara umum kejadian yang mempunyai nilai berita atau 
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layak berita mengandung satu atau beberapa unsur berikut ini: 

significance, magnitude, timeliness, proximity, prominence, dan 

human interest (Siregar, 1998:27). 

a. Proximity (kedekatan), maksud kedekatan disini adalah 

kedekatan geografis dan psikologis. Kedekatan geografis 

menunjuk pada suatu peristiwa atau berita yang terjadi di sekitar 

tempat tinggal. Sedangkan, kedekatan psikologis lebih banyak 

ditentukan oleh tingkat keterikatan pikiran, persaan atau 

kejiwaan seseorang dengan suatu objek peristiwa atau berita. 

b. Timeliness yaitu menyangkut hal-hal yang baru terjadi atau baru 

dikemukakan (Siregar, 1998:28). 

c. Significance yaitu kejadian yang berkemungkinan 

mempengaruhi kehidupan orang banyak atau kejadian yang 

mempunyai akibat terhadap kehidupan pembaca (Siregar, 

1998:27). 

d. Prominence berkaitan dengan orang-orang atau individu-

individu terkemuka. Ukuran individu yang memiliki prominence 

adalah individu yang memiliki pengaruh luas dalam masyarakat 

(Rahayu.ed.,2006:21). 

e. Magnitude merupakan sebuah fakta atau peristiwa yang 

memiliki besaran jumlah (Rahayu.ed.,2006:21-22). Dalam  

penelitian ini, nilai  human interest tidak digunakan, alasannya 

karena karakteristik teks berita yang akan diteliti adalah berita 

hard news. Tema pemberitaan hard news menekankan pada 

nilai berita yang dianggap penting. 

5. Balance (berimbang) 

Diartikan sebagai keseimbangan dalam pemberitaan. Balance diukur 

dengan menghitung berapa banyak ruang dan waktu yang 

diberikan media untuk menyajikan pendapat atau kepentingan salah 

satu pihak. Dalam penelitian ini balance diukur berdasarkan tiga 

elemen yaitu (Rahayu.ed.,2006:27) : 
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a.  Ada atau tidak ada source bias atau penampilan satu sisi dalam 

pemberitaan. Aspek ini dilihat dari ketidakseimbangan sumber 

berita yang dikutip dalam peliputan. Dalam menyajikan fakta, 

media harus menampilkan berbagai sumber yang relevan, baik 

yang setuju (pro) maupun yang tidak setuju (kontra) untuk 

memenuhi aspek balance. Source bias sebagian besar dapat 

muncul dikarenakan oleh wartawan yang langsung mengutip 

media lain sebagai sumber berita tunggal tanpa melakukan cek 

dan ricek. Wartawan tidak berusaha untuk mendapatkan sumber 

berita yang lain yang berguna untuk memperjelas fakta dalam 

teks berita. 

b. Ada atau tidak ada slant yaitu kecenderungan media 

(wartawan, editor) yang memberikan kritikan atau pujian secara 

spesifik dalam pemberitaan. Kritik atau pujian dapat dilihat 

sebagai bentuk kecondongan media terhadap nilai-nilai tertentu. 

c. Balance diukur berdasarkan ada atau tidak ada bentuk bentuk 

ketidakseimbangan pemberitaan. Dalam penelitian ini 

ketidakseimbangan berita akan dilihat dari keseimbangan porsi 

alinea yang merepresentasikan pendapat pro dan kontra 

(Rahayu.ed.,2006:22). Keseimbangan dalam pemberitaan adalah 

elemen standar dalam pemberitaan karena melalui elemen ini 

posisi organisasi media yang independen ditegaskan. 

6. Neutrality (kenetralan) 

Netralitas berkaitan dengan aspek presentasi suatu berita. Dalam 

penelitian ini netralitas diukur berdasarkan aspek sensasional yang 

bertujuan menimbulkan sensasi untuk menarik perhatian orang lain. 

Netralitas diukur berdasarkan empat hal, yakni sensasional, 

stereotype, juxtaposition, dan linkage (Rahayu.ed.,2006:24). 

a. Sensasional dapat dilihat melalui dua hal yaitu, terdapat 

personalisasi yang melihat individu tertentu sebagai aktor utama 

atau aktor tunggal yang paling berpengaruh dalam sebuah 

peristiwa. Dramatisasi yaitu penulisan berita yang bersifat 
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hiperbolik dan melebih-lebihkan sebuah fakta dengan maksud 

menimbulkan efek dramatis (Rahayu.ed.,2006:25). 

b. Stereotype yaitu pemberian atribut tertentu terhadap individu, 

kelompok, atau bangsa dalam penyajian sebuah berita. 

Penggunaan stereotype bermakna positif dan negatif dapat 

mengundang tuduhan keberpihakan wartawan  atau  media  

terhadap  salah  satu  kelompok  yang  ada  dalam masyarakat 

(Rahayu.ed.,2006:26). 

c. Juxtaposition merupakan penyandingan dua hal yang berbeda. 

Hal ini dimanfaatkan untuk menambah kesan dramatis pada 

berita yang disajikan. Juxtaposition menggabungkan dua fakta 

yang tidak berhubungan sehingga terlihat kontras 

(Rahayu.ed.,2006:26). 

d. Linkage  menghubungkan  dua  fakta  yang  sebenarnya  berbeda  

sehingga kedua fakta tersebut dianggap (diasosiasikan) memiliki 

hubungan sebab akibat asosiatif (Rahayu.ed.,2006:26). Keempat 

alat ukur di atas digunakan untuk melihat netralitas yang 

berkaitan dengan aspek presentasi pemberitaan serangkaian aksi 

demonstrasi mahasiswa di seluruh Indonesia. Netralitas terhadap 

pemberitaan dilihat dari pemakaian kata-kata yang dapat 

menimbulkan perasaan sensasional dan perasaan emosional. 

 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk melihat 

pengaruh dari pemberitaan suatu media yaitu dilihat melalui aspek 

frekuensi, durasi, intensitas dan aspek kredibilitas sumber yang 

dilakukan oleh pembaca kepada media yang bersangkutan, sehingga 

efek dari media massa akan terlihat dengan jelas. 

 

2.4 Efek Pesan Media Massa 

Komunikasi mempunyai efek tertentu secara umum terdapat tiga efek 

komunikasi, yaitu: kognitif, afektif, konatif. Efek kognitif meliputi 

peningkatan kesadaran, belajar, dan tambahan pengetahuan. Efek afektif 

berhubungan dengan emosi, perasaan, dan attitude (sikap). Sedangkan efek 
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konatif berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu 

(Liliweri, 2004:39), yaitu: 

1. Efek kognitif, dimana pesan komunikasi massa mengakibatkan khalayak 

berubah dalam hal pengetahuan, pandangan dan pendapat terhadap sesuatu 

yang diperolehnya. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, 

keterampilan, kepercayaan, atau informasi. 

2. Efek afektif, dimana pesan komunikasi massa mengakibatkan 

berubahnya perasaan tertentu dari khalayak. Orang dapat menjadi lebih 

marah dan berkurang rasa tidak senangnya terhadap suatu akibat membaca 

surat kabar, mendengarkan radio atau menonton televisi. Efek ini ada  

hubungannya dengan emosi, sikap, atau nilai. 

3. Efek konatif, dimana pesan komunikasi massa mengakibatkan orang 

mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Efek ini merujuk pada prilaku nyata yang dapat diminati, yang meliputi 

pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku. 

 

Bentuk nyata dari pengaruh media terhadap masyarakat adalah munculnya 

persepsi serta pendapat umum yang berbeda-beda di tengah masyarakat. 

Opini publik yang muncul akibat dari pemberitaan kasus atau isu-isu 

tertentu di media massa menggiring khalayak dalam bersikap dan berpikir. 

Pada akhirnya, dari pers, media, dan publik yang kemudian membentuk 

suatu opini publik terhadap suatu hal akan menghasilkan sebuah lingkaran 

sistem komunikasi yang menunujukkan bahwa setiap unsur dalam sistem 

tersebut saling terkait satu sama lain dan suatu hal yang dihasilkan oleh 

salah satu unsur akan menyebabkan adanya tanggapan atau feedback dari 

unsur yang lain (Arifin, 2013:165). 

 

2.5 Persepsi 

Kehidupan bermasyarakat tidak akan lepas dari persepsi masyarakat itu 

sendiri. Persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari 

seseorang. Persepsi merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau 

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan (Rackhmat, 2011:50). Menurut (Walgito Bimo, 2002:87) 
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persepsi merupakan suatu proses yang didahului penginderaan yaitu proses 

stimulus oleh individu melalui proses sensoris. Namun proses itu tidak 

berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan diproses 

selanjutnya merupakan proses persepsi. 

 

Proses persepsi tidak dapat terlepas dari proses penginderaan dan proses 

tersebut merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Penginderan 

sendiri dapat diartikan suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat 

reseptor yang disebut indera. Alat indera merupakan penghubung antara 

individu dengan dunia luarnya. Dari stimulus yang diindera oleh individu, 

diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan 

mengerti tentang sesuatu yang diindera kemudian tercipta persepsi. 

 

Kepercayaan timbul pertama kali dari persepsi dengan melihat fenomena 

politik, dari   hasil   persepsi   timbullah   interpretasi   yang   merupakan   inti   

persepsi. Interpretasi tersebut menghasilkan percaya atau tidak percaya, dari 

persepsi timbullah kognisi atau pengetahuan yang disimpan dalam memori. 

Memori adalah sistem yang sangat terstruktur, yang menyebabkan organisme 

sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya 

untuk membimbing perilakunya (Schlesinger dan Groves dalam Zulkarnain, 

2016:140). 

 

Setelah interpretasi tersebut menghasilkan percaya atau tidak percaya, maka 

memori menyimpan data percaya atau tidak percaya tadi. Dari kognisi dalam 

memori tadi timbullah tindakan (konasi) setelah melalui proses berpikir. 

Tindakan tersebut berupa hasil dari sikap percaya atau tidak percaya yang 

kemudian dapat berlanjut ke tahap opini dapat pula dinyatakan melalui 

perilaku, bahasa tubuh, raut muka, simbol-simbol tertulis, pakaian yang 

dikenakan, dan oleh tanda-tanda lain yang tak terbilang jumlahnya, melalui 

referensi, nilai-nilai, pandangan, sikap, dan kesetiaan (Zulkarnain, 2016:139-

140). 
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2.6 Pengertian Opini Publik 

Opini publik didefinisikan oleh Bernard Henessy dalam (Zulkarnain, 

2016:177), merupakan suatu kompleksitas pilihan-pilihan yang dinyatakan 

oleh banyak orang berkaitan dengan suatu isu yang dipandang penting oleh 

publik. Opini publik itu selalu melibatkan orang banyak yang tertarik untuk 

memikirkan sesuatu isu dalam waktu yang cukup panjang. Meskipun 

demikian, istilah “publik” sendiri tidak selalu ditentukan oleh banyaknya 

jumlah orang yang menganut opini tersebut. Istilah “publik” justru diukur oleh 

apakah sesuatu opini itu menyangkut isu publik atau tidak. 

 

Menurut Nasution dalam (Zulkarnain, 2016:177), publik bukan berarti umum. 

Ia adalah kumpulan orang-orang yang memiliki minat dan kepentingan yang 

sama terhadap suatu isu. Publik juga ditandai oleh adanya sesuatu isu. Publik 

juga ditandai oleh adanya sesuatu isu yang dihadapi dan dibincangkan oleh 

kelompok kepentingan yang dimaksud, yang menghasilkan terbentuknya 

opini mengenai isu tersebut.  Selain itu, publik juga  bersifat kontroversial, 

sehingga dapat mengundang terjadinya proses diskusi. 

 

Opini publik memegang peranan penting dalam komunikasi politik, 

meskipun pada  praktiknya tidak secara langsung menentukan kebijakan  

publik yang memang menjadi wewenang lembaga legislatif ataupun eksekutif. 

Melalui proses komunikasi politik, sesuatu opini dapat berubah menjadi opini 

publik sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang memprakarsai 

berlangsungnya komunikasi. Karena sifatnya seperti ini, opini publik dapat 

direkayasa melalui media massa, ataupun tumbuh ditengah  dinamika sosial 

dan politik. Pada sisi  proses, opini publik dapat terbentuk melalui kegiatan 

komunikasi politik, baik yang dilakukan oleh sumber individual maupun 

kelompok (Zulkarnain, 2016:178-179). 

 

2.7 Kredibilitas 

Kredibilitas bisa diperoleh jika seorang komunikator memiliki ethos, pathos, 

dan logos. Ethos adalah kekuatan yang dimiliki pembicara dari karakter 

pribadinya, sehingga ucapan-ucapannya dapat dipercaya. Pathos adalah 
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kekuatan yang dimiliki seorang pembicara dalam mengendalikan emosi 

pendengarannya, sedangkan Logos adalah kekuatan yang dimiliki 

komunikator melalui argumentasinya (Cangara, 2007:12). Sumber 

kredibilitas merupakan pengertian yang dapat dikatakan oleh Aristoteles 

dengan  ethos, pathos, dan logos. Untuk melakukan komunikasi persuasi 

yang efektif terdapat 3  faktor penting pada diri komunikator yakni 

kepercayaan pada komunikator (source credibility), pengalaman, dan daya 

tarik komunikator (source attractiveness). 

Ketiga hal ini berdasarkan posisi komunikan yang menerima pesan : 

1. Hasrat seseorang untuk memperoleh suatu pernyataan yang benar, jadi 

komunikator mendapat kualitas komunikasinya sesuai dengan kualitas 

sampai dimana ia memperoleh kepecayaan dari komunikan dan apa yang 

dinyatakannya. 

2. Hasrat seseorang untuk menyamakan dirinya dengan komunikator atau 

dalam bentuk hubungan lainnya dengan komunikator secara emosional 

memuaskan, jadi komunikator akan sukses dalam komunikannya bila ia 

berhasil memikat perhatian komunikan (Effendy, 2003:43). 

 

2.8 Citra 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online.com, citra berarti 

rupa, gambar, gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, 

perusahaan, organisasi, atau produk. Menurut bahasa sastra, citra merupakan 

kesan mental atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frasa, 

atau kalimat, dan merupakan unsur dasar yamg khas dalam karya prosa dan 

puisi. Citra ialah suatu pemikiran mengenai sebuah realitas dan tidak harus 

selalu sama dengan realitas yang ada. Citra dibentuk berdasarkan apa yang 

diterima oleh khalayak. Sedangkan Reynolds dikutip dalam The Journal Of 

Tourism Studies, mendefinisikan citra sebagai the development of a mental 

construct based upon a few impressions choosen from a flood information. 

Dengan kata lain, Reynolds berpendapat bahwa citra itu ialah pengembangan 

gagasan mental yang dipengaruhi oleh informasi yang ada. 
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Sedangkan menurut Bill Canton dalam Soemirat dan Ardianto, Citra ialah the 

impression, the feeling, the conception which the public has of company, a 

concioussly created impression of an object, person or organization
13

. Jadi, 

secara umum citra dapat diartikan sebagai gambaran apa yang ada di pikiran 

seseorang mengenai suatu hal, hal yang dimaksud di sini bisa berupa 

personal, kelompok atau bahkan sebuah perusahaan. 

 

2.8.1 Proses Pembentukan Citra 

Selain citra dikenal juga sebagai gambaran mengenai suatu hal. 

Penggambaran tersebut juga memiliki proses dalam pembentukannya. 

Proses tersebut mengalami 4 tahap, yakni: 

a. Persepsi  : Peresepsi disini ialah mengenai memaknakan atau 

mengartikan suatu rangsangan berdasarkan 

pengalamannya terhadap rangsangan itu sendiri. 

b. Kognisi  : Setelah suatu individu sudah dapat  

mengartikan suatu rangsangan berdasarkan 

pengalamannya. Maka selanjutnya terjadi kognisi, 

dimana individu akan merasa yakin terhadap 

stimulus. 

c. Motif   : Motif disini bisa diartikan sebagai dorongan  

seorang individu untuk melakukan suatu hal 

tertentu untuk memenuhi tujuannya. 

d. Sikap   : Sikap yang dimaksud  disini  berarti  sebuah  

kecondongan dalam diri untuk berpikir, bertindak 

dalam menghadapi suatu masalah, mengeluarkan 

suatu ide atau nilai-nilai yang ada di masyarakat. 

 

2.9 Teori Jarum Suntik 

Penelitian  ini  model  yang  digunakan  adalah  model  S-O-R.  Sesuai  

dengan namanya, teori ini memiliki tiga elemen yakni pesan (stimulus), 

penerima (organism), dan respon (response). Stimulus adalah sumber 

rangsangan, organism adalah penerima rangsangan, dan respon adalah umpan 

balik yang dihasilkan. Teori S-O-R sebagai singkatan dari Stimulus-
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Organism–Response ini semula berasal dari psikologi, yang kemudian juga 

menjadi teori komunikasi. Karena itu tidaklah  mengherankan  karena  objek  

material  dari  psikologi  dan  komunikasi adalah sama, yaitu manusia yang 

jiwanya meliputi komponen-komponen seperti sikap, opini, perilaku, kognisi, 

afeksi, dan behavioral (Effendy, 2003:254). 

 

Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) seorang behavioristik terkenal dengan 

teori pengkondisian  asosiatif  stimulus-respons  dan  hal  ini  yang  dikenang  

darinya hingga kini, kemudian DeFleur menambahkan Organisme dalam 

bagiannya sehingga menjadi Stimulus-Organism-Response (S-O-R). 

Paradigma DeFleur sangat cocok digunakan dalam mengkaji tanggapan 

khalayak (Mar’at, 1982:86). Menurut model ini, organisme menghasilkan 

perilaku tertentu jika ada kondisi stimulus tertentu pula, efek yang 

ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus, sehingga 

seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan 

dan reaksi komunikan. Pola S-O-R ini dapat berlangsung secara positif atau 

negatif, misalnya jika orang tersenyum akan dibalas tersenyum ini merupakan 

reaksi positif, namun jika tersenyum dibalas dengan palingan muka maka ini 

merupakan reaksi negatif. 

 

Respon dalam teori S-O-R dapat diasumsikan sebagai sebuah efek timbal 

balik yang dihasilkan oleh media. Dalam teori effect memfokuskan pada efek 

yang ditimbulkan pada khalayak setelah menggunakan media tersebut. Hal ini 

berkaitan dengan bagaimana media mengolah suatu pesan agar dapat 

tersampaikan kepada khalayaknya.   Dengan   demikian   media   akan   

mampu   untuk   mempengaruhi khalayak sebagai suatu akibat dari efek yang 

ditimbulkan. Hasil dari sebuah komunikasi massa dan beberapa kaitannya 

dengan penggunaan media akan membawa pada bagian terpenting berikutnya 

dari teori ini. 

 

Mengutip pendapat Hovland, Janis dan Kelley yang menyatakan bahwa 

dalam teori effect terdapat 3 tahap respon yang dialami oleh komunikan 

organism. Adapun  tahap-tahap respon adalah: 
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a. Tahap kognitif yaitu meliputi perhatian, ingatan terhadap pesan, 

kesadaran atau pengenalan terhadap pesan dan pengetahuan terhadap 

pesan tersebut. 

b. Tahap afektif meliputi kesediaan untuk mencari lebih banyak lagi 

informasi, evaluasi terhadap pesan, dan minat untuk mencoba. 

c. Tahap  konasi  atau  behavioral  merupakan  akibat  yang  timbul  pada  

diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan (Mar’at, 

1982:87). 

 

Pada prosesnya perubahan sikap dapat berubah, jika hanya stimulus yang 

menerpa benar-benar melebihi stimulus semula. Prof. Dr. Ma’rat dalam 

bukunya “Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya”, mengutip 

pendapat Hovland, Janis dan Kelley yang menyatakan bahwa dalam 

menelaah sikap yang baru ada tiga variabel penting yaitu : 

a. Perhatian, komunikasi terjadi jika ada perhatian dari komunikan. 

b. Pengertian, bagaimana komunikan mengerti akan stimuli yang diberikan. 

c. Penerimaan, hal ini jika komunikan telah mengolah stimuli dan 

menerimannya, maka terjadilah kesediaan untuk mengubah sikap. 

 

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi teori S-O-R 

(Framanik,2012 : 58) : 

a. Komunikator, hal ini berkaitan dengan siapa yang memberikan stimuli, 

seorang komunikator dituntut untuk memiliki kredibilitas yang tinggi, 

kemampuan berkomunikasi yang memadai, dan juga daya tarik yang 

dapat menarik perhatian komunikan.Pengertian, bagaimana komunikan 

mengerti akan stimuli yang diberikan. 

b. Media, agar pesan atau gagasan dapat mudah diterima oleh 

komunikan maka seorang komunikator harus mampu menggunakan 

media yang sesuai dengan karakteristik komunikan, hal ini bertujuan 

untuk memudahkan proses pemahaman. 

c. Karakteristik komunikan (organisme), faktor  ini sangat  menentukan 

apakah gagasan yang disampaikan akan diterima atau tidak, sehingga 
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pendalaman  terhadap  komunikan  akan  memungkinkan  tingkat 

keberhasilan stimuli yang diberikan sangat besar. 

 

Hambatan atau gangguan teori S-O-R, hambatan ini sebenarnya berlaku 

untuk semua kegiatan komunikasi, namun karena teori ini merupakan bagian 

dari teori komunikasi sehingga hambatannya akan mengalami kesamaan. 

Terdapat beberapa jenis gangguan terhadap jalannya komunikasi yang 

menurut sifatnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Effendy, 2003:45): 

a. Gangguan Mekanik 

Gangguan mekanik berupa gangguan fisik, yang disebabkan oleh adanya 

suara atau kebisingan lain di sekitar tempat pemberian stimulus 

dilakukan. Misalnya suara mobil yang lalu lalang, suara musik dari luar, 

dll. 

b. Gangguan Semantik 

Gangguan semantik berupa gangguan disebabkan oleh adanya perbedaan 

makna yang dipahami oleh sumber dan penerima. Gangguan ini biasanya 

berhubungan dengan keterbatasan atau perbedaan bahasa, misalnya 

perbedaan pemahaman mengenai kata-kata verbal, isyarat nonverbal, 

simbol-simbol tertentu akan merangsang orang lain memberikan respon 

dengan cara tertentu. 

c. Kepentingan, komunikan akan selektif dalam menerima pesan/ stimulus 

yang diberikan berdasarkan kepentingannya. 

d. Motivasi  Terpendam,  mendorong  seseorang  untuk  melakukan  

sesuatu yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kekurangannya. 

Perbedaan motivasi dapat menjadi penghambat keberhasilan penerapan 

teori S-O-R. Ketika motivasi yang terkandung dalam stimulus yang 

diberikan komunikator sesuai dengan motivasi komunikan, maka stimulus 

akan diterima. Jika tidak sesuai, komunikan akan mengabaikannya. 

Semakin sesuai stimulus yang diberikan dengan motivasi yang dimiliki 

komunikan, akan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerapan teori 

S-O-R ini. 

e. Prasangka,   berkaitan   dengan   rasa   curiga   yang   timbul   dalam   diri 

komunikan. Prasangka bisa menjadi hambatan yang sangat berat dalam 
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keberhasilan teori S-O-R, sebab rasa curiga akan membuat komunikan 

bersikap menentang komunikator, bahkan sebelum komunikator 

menyampaikan apapun. Prasangka dapat timbul pada etnis, agama, 

pandangan politik, atau kelompok tertentu. 

f. Evasi Komunikasi, berkaitan dengan gejala mencemooh atau 

mengelakkan pesan (stimulus) yang diberikan komunikator dengan tujuan 

untuk mendiskreditkan pesan tersebut. 

 

Model inilah yang kemudian mempengaruhi suatu teori klasik komunikasi 

yaitu Hypodermic Needle atau teori jarum suntik. Dalam proses perubahan 

sikap pada hakekatnya sama dengan proses belajar. Proses perubahan sikap 

tersebut menggambarkan proses belajar pada individu (Effendy, 2003:255), 

yang terdiri dari : 

a. Stimulus (rangsang)  yang diberikan pada organisme dapat diterima 

atau ditolak.  Apabila  stimulus  tersebut  tidak  diterima  atau  ditolak  

berarti stimulus itu tidak efektif mempengaruhi perhatian individu dan 

berhenti disini. Tetapi bila stimulus diterima oleh organisme berarti 

ada perhatian dari individu dan stimulus tersebut efektif. 

b. Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organisme (diterima) 

maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya. 

c. Setelah   itu   organisme   mengolah   stimulus   tersebut   sehingga   

terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya 

(bersikap). 

d. Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan 

maka stimulus   tersebut   mempunyai   efek   tindakan   dari   individu   

tersebut (perubahan sikap). 

 

Dalam menyakinkan organisme ini, faktor reinforcement (penguatan) 

memegang peranan penting. Model inilah yang kemudian mempengaruhi 

suatu teori klasik komunikasi yaitu Hypodermic Needle atau teori jarum 

suntik. Dalam proses perubahan sikap pada hakekatnya sama dengan proses 

belajar. Teori peluru ini merupakan konsep awal sebagai efek komunikasi 

massa yang oleh para teoritisi komunikasi tahun 1970-an dinamakan pula 
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hypodermic needle theory yang dapat diterjemahkan pula teori jarum 

hipodermik (Effendy, 2003:264). Model ini banyak ditemukan pada riset 

mengenai pengaruh atau efek media terhadap khalayak. Media dianggap 

mempunyai pengaruh yang tidak terbatas, karena itu sering dijumpai pada 

riset eksperimen yang berusaha menerangkan pengaruh variabel yang satu 

terhadap yang lain. 

 

Teori ini mengatakan bahwa rakyat benar-benar rentan terhadap pesan-pesan 

komunikasi massa, apabila pesan “tepat sasaran”, ia akan mendapatkan efek 

yang diinginkan. Model ini berasumsi bahwa komponen-komponen 

komunikasi (komunikator, pesan, media) mempunyai pengaruh yang luar 

biasa dalam mengubah sikap dan perilaku khalayak (Kriyantono, 2007:202). 

Dalam model ini dikesankan bahwa seakan-akan komunikasi disuntikkan 

langsung ke dalam jiwa komunikan sehingga pesan-pesan persuasive 

mengubah sistem psikologis komunikan. 

 

Berdasarkan kedua model teori diatas, teori utama yang digunakan pada 

penelitian ini adalah teori Hypodermic Needle atau teori Jarum Suntik. 

Meninjau tentang fenomena yang tengah diteliti mengenai pengaruh 

pemberitaan revisi UU KPK  di media terhadap citra KPK, maka peneliti 

tertarik untuk menggunakan teori Jarum Suntik ini sebagai dasar acuan. 

Dalam teori Jarum Suntik diasumsikan organisme atau individu sebagai objek 

yang pasif dalam menerima pesan-pesan dari media. Karena sebuah pesan-

pesan yang terkandung dalam sebuah pemberitaan yang melibatkan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait revisi UU KPK dapat menjadi stimulus 

yang merangsang perilaku seseorang, dalam hal ini berupa pengaruh terhadap 

citra KPK. Menitikberatkan pada pemberitaan revisi UU KPK di media 

berupa tayangan berita sebagai stimulus. Peneliti akan menganalisis seberapa 

besar hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku publik terhadap citra KPK. 

Tentunya hal ini akan dihitung berdasarkan data-data hasil survey yang 

didapat oleh peneliti di lapangan. 
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2.10 Kerangka Pikir 

Kebutuhan akan informasi berhubungan erat dengan media. Media berfungsi 

sebagai alat bantu untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima, 

dengan kata lain agar informasi bisa didapatkan oleh khalayak. Penelitian ini 

berkaitan dengan pengaruh media massa, yang secara khusus mengambil 

beberapa media yaitu media internet, media elektronik (televisi/radio), dan 

media cetak sebagai obyek penelitian untuk mengetahui apakah pemberitaan 

revisi UU KPK berpengaruh citra KPK. Teori Jarum Suntik digunakan untuk 

mendukung penelitian, teori ini dapat memberikan kontribusi penting 

mengenai respon publik (mahasiswa) terhadap pemberiaan revisi undang-

undang KPK di media. Dalam tanggapan objek, sikap, individu akan 

dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, keyakinan, proses belajar, dan 

hasil proses respon ini akan menjadi pendapat atau keyakinan individu 

mengenai hasil objek sikap dan ini berkaitan dengan segi kognitif. Afektif 

akan menggiring hasil konatif terhadap objek sikap sebagai aspek evaluatif 

yang dapat bersifat positif dan negatif.  

 

Pemberitaan revisi UU KPK menjadi variabel bebas  (X) yang akan diteliti 

pada penelitian ini, dengan mengacu pada tiga aspek penilaian yaitu : 

a. Durasi penggunaan media, pengukuran durasi media yaitu dengan 

menghitung berapa lama khalayak mengkases media (berapa jam sehari) 

atau berapa lama (menit) khalayak mengakses media. 

b. Frekuensi penggunaan media, frekuensi penggunaan media berkaitan 

dengan tingkat  keseringan  khalayak  dalam  menonton,  membaca  dan  

mengakses berita perminggu. 

c. Kredibilitas sumber, media berita tidak bisa lepas dari aspek kredibilitas 

yang harus selalu dipertahankan. Kredibilitas media atau sumber sangat 

penting bagi audiens. Ada dua macam kredibilitas, yaitu kredibilitas 

terhadap sumber dan  kredibilitas terhadap media. Kredibilitas 

terhadap sumber berkaitan dengan kepercayaan individu yang menulis 

berita tersebut,  sedangkan  kredibiltas  media  berkaitan  dengan  

kesatuan  yang lebih  luas,  seperti  stasiun  televisi,  koran,  dan  tentunya  
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media  online (dalam jurnal Kovacic, dkk, 2010: 116). Jadi kredibilitas 

dilihat dari individu dan media itu sendiri. 

 

Kredibilitas media dapat dilihat dari hasil evaluasi sumber informasi, 

pesan itu sendiri, atau pada kombinasi antara sumber dengan pesan. Maka 

yang dimaksud kredibel atau tidaknya media dapat ditentukan dari sumber 

dan isi pesan yang disampaikan. Jika sumbernya sesuai dan pesan yang 

disampaikan benar maka dapat dikatakan informasi tersebut kredibel 

(dalam jurnal Metzger dan Flanagin 2013:211). 

 

Publik dalam hal ini masyarakat adalah sebagai penerima pesan pada 

pemberitaan tersebut yang disiarkan melalui media massa, dengan 

banyaknya stimulus yang diterima oleh publik mampu mengubah sistem 

psikologis komunikannya terhadap citra KPK. Kemudian variabel terikat 

(Y) inilah yang akan diteliti pada penelitian ini dengan mengacu pada 4 

aspek penilaian terhadap tingkat kepercayaan publik yaitu (Robbin dan 

Judge, 2008:98) : 

a. Persepsi : Peresepsi disini ialah mengenai memaknakan atau  

mengartikan suatu rangsangan berdasarkan pengalamannya 

terhadap rangsangan itu sendiri. 

b. Kognisi : Setelah suatu individu sudah dapat mengartikan suatu 

rangsangan berdasarkan pengalamannya. Maka selanjutnya 

terjadi kognisi, dimana individu akan merasa yakin terhadap 

 stimulus. 

c. Motif  : Motif disini bisa diartikan sebagai dorongan seorang individu 

untuk melakukan suatu hal tertentu untuk memenuhi 

tujuannya. 

d. Sikap  : Sikap yang dimaksud  disini  berarti  sebuah kecondongan 

dalam diri untuk berpikir, bertindak dalam menghadapi suatu 

masalah, mengeluarkan suatu ide atau nilai-nilai yang ada di 

masyarakat. 
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Meninjau dari fenomena yang tengah diteliti mengenai pengaruh 

pmeberitaan revisi UU KPK di media terhadap citra KPK. Penelitian ini 

menggunakan teori Jarum Suntik sebagai dasar acuan. Secara garis besar, 

teori ini ialah apa yang dianggap penting oleh media, maka dianggap penting 

juga oleh masyarakat (publik). Dalam teori Jarum Suntik diasumsikan 

organisme atau individu sebagai objek yang pasif dalam menerima pesan-

pesan dari media. Karena sebuah pesan-pesan yang terkandung dalam 

sebuah pemberitaan yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

terkait revisi UU KPK dapat menjadi stimulus yang merangsang perilaku 

seseorang, dalam hal ini berupa pengaruh terhadap citra KPK. 

 

Menitikberatkan pada pemberitaan revisi UU KPK di media yang 

merupakan isu atau topik yang dianggap penting oleh khalayak. Peneliti 

akan menganalisis seberapa besar hal tersebut dapat mempengaruhi citra 

KPK. Tentunya hal ini akan dihitung berdasarkan data-data hasil survey 

yang didapat peneliti di lapangan. Berikut kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini akan dipaparkan pada gambar 3. 
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Gambar 3. Kerangka Pikir 

Sumber: Diolah oleh peneliti 

Citra KPK 

Teori Jarum Suntik 

Aspek Penilaian Terhadap 

Pemberitaan di Media : 

 

1. Durasi 

2. Frekuensi 

3. Kredibilitas Sumber 

 

Pemberitaan Revisi UU 

KPK di media  

Proses Pembentukan Citra : 

 

1. Persepsi 

2. Kognisi 

3. Motif 

4. Sikap 
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2.11 Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara 

terhadap suatu permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data-data 

yang dikumpulkan, sehingga untuk mengetahui kebenaran suatu 

permasalahan harus melalui tahap uji terlebih dahulu (Arikunto, 2006:71). 

Dan hipotesis di dalam penelitian ini adalah : 

   =   

 

    = 

 

 

Ada pengaruh pemberitaan revisi UU KPK di media terhadap citra 

KPK 

 

Tidak ada pengaruh pemberitaan revisi UU KPK di media terhadap 

citra KPK.  
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III. METODOLOGI PENELITIAN 
 
 
 

3.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan metode penelitian desktiptif. Penelitian kuantitatif yaitu 

suatu model penelitian yang menggunakan analisis statistik, bertujuan untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang 

disusun dengan data kuantitatif serta membuat ketetapan pengukurannya 

dengan menggunakan metode statistik sebagai alat ukurnya (Singarimbun dan 

Effendi, 2001: 5). Penelitian desktiptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) 

tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. 

 

3.2 Definisi Konsep 

Definisi konsep merupakan batas terhadap masalah-masalah variabel yang 

dijadikan pedoman dalam penelitian, sehingga tujuan dan arahanya tidak 

menyimpang. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah : 

a. Pemberitaan revisi UU KPK (Variabel X) 

Pemberitaan berasal dari kata berita yang memiliki kata imbuhan pem- dan 

-an. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, 

pemberitaan berarti proses, cara, perbuatan, memberitakan, perkabaran dan 

maklumat. Menurut Husnun Djuraid (2016:11), pemberitaan adalah proses 

laporan atau pemberitahuan kepada khalayak mengenai terjadinya sebuah 

peristiwa atau keadaan yang bersifat umum, baru saja terjadi disampaikan 

oleh wartawan dan disiarkan melalui media massa secara berkelanjutan. 
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Menurut Pawito (2008:263), terdapat 3 aspek penilaian pemberitaan di 

media, yaitu : 

1. Durasi penggunaan media. Pengukuran durasi media dilakukan dengan 

cara menghitung berapa lama khalayak mengakses media dalam 

hitungan jam atau menit. 

2. Frekuensi penggunaan media. Frekuensi ini berkaitan dengan tingkat 

keseringan khalayak dalam menonton, membaca atau mendengarkan 

sebuah berita per minggu. 

3. Kredibilitas sumber dan media. Kredibilitas terhadap sumber berkaitan 

dengan kepercayaan individu terhadap penulis berita, sedangkan 

kredibilitas media berkaitan dengan kesatuan yang lebih luas, seperti 

stasiun televisi, koran dan media online (Kovacic dkk, 2010:116). 

 

b. Citra KPK (Variabel Y) 

Selain citra dikenal juga sebagai gambaran mengenai suatu hal. 

Penggambaran tersebut juga memiliki proses dalam pembentukannya. 

Proses tersebut mengalami 4 tahap, yakni: 

a. Persepsi : Peresepsi disini ialah mengenai memaknakan atau 

mengartikan suatu rangsangan berdasarkan 

pengalamannya terhadap rangsangan itu sendiri. 

b. Kognisi  : Setelah suatu individu sudah dapat mengartikan  

suatu rangsangan berdasarkan pengalamannya. Maka 

selanjutnya terjadi kognisi, dimana individu akan 

merasa yakin terhadap stimulus. 

c. Motif   : Motif disini bisa diartikan sebagai dorongan seorang  

individu untuk melakukan suatu hal tertentu untuk 

memenuhi tujuannya. 

d. Sikap   : Sikap yang dimaksud  disini  berarti  sebuah kecondongan  

dalam diri untuk berpikir, bertindak dalam 

menghadapi suatu masalah, mengeluarkan suatu ide 

atau nilai-nilai yang ada di masyarakat. 
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3.3 Definisi Operasional 

Menurut Singarimbun dan Effendi (2001:123), definisi operasional adalah 

unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu 

variabel. Dalam penelitian ini, terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas 

(x) dan variabel terikat (y). Variabel bebas dari penelitian ini yaitu 

pemberitaan UU KPK di media. Sedangkan variabel terikatnya yaitu citra 

KPK. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah : 

Tabel 5. Definisi Operasional 

Variabel (X) Dimensi Indikator Skala 
Pemberitaan 

revisi UU KPK 

Durasi 1. Lamanya waktu saat membaca 

pemberitaan revisi UU KPK 
 
 
 
 
 
 
 

Likert 

Frekuensi 1. Pernah membaca berita revisi UU 

KPK lebih dari 1 media 

2. Kepuasan pada isi berita di media 

3. Kemudahan dalam mengakses 

berita di media 

Kredibilitas 
Sumber 

1. Kedalaman informasi pada 

media yang diakses 

2. Sumber rujukan yang jelas pada 

media yang diakses 

3. Terdapat sumber berita pada   

media yang diakses 

4. Adanya ketepatan penggunaan 

ejaan kata dan tanda baca 

5. Kesesuaian judul dengan isi berita 

6. Kelengkapan unsur berita 

(5W+1H) 

7. Kejadian menyangkut hal-hal 

yang baru saja terjadi atau baru 

dikemukakan. 

 

Variabel (Y) Dimensi Indikator Skala 
Citra KPK Persepsi 1. Mengikuti pemberitaan revisi UU KPK 

2. Mengamati pemberitaan revisi UU 

KPK 

 
 
 
 
 
 
 

Likert 

Kognisi 1. Kepercayaan terhadap KPK 
2. Mendapati informasi yang cukup 

mengenai pemberitaan revisi UU KPK  
Motif 1. Pernah mengikuti kegiatan yang 

berkaitan dengan revisi UU KPK  
2. Mengikuti kegiatan anti korupsi 
3. Dapat menjalankan amanat negara 

dengan penuh tanggung jawab. 
Sikap 1. Mendukung revisi UU KPK 

2. Menolak revisi UU KPK 
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3.4 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2010:117). 

Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung Strata 1 tahun akademik 2017. Mahasiswa 

tahun akademik 2017 dipilih menjadi populasi dikarenakan mahasiswa 

tersebut masih aktif dalam masa studi perkuliahan sehingga keaktifan 

mahasiswa untuk hadir di lingkungan universitas cukup tinggi. Populasi ini 

dipilih karena peneliti sedang melakukan studi di Universitas Lampung 

sehingga keterjangkauan tempat mempermudah peneliti untuk mendapatkan 

data responden. Dengan adanya pemilihan populasi tersebut juga diharapkan 

dapat memperoleh informasi yang tepat sasaran. Sebelumnya, peneliti telah 

melakukan pra–riset untuk mengetahui jumlah mahasiswa FISIP tahun 

akademik 2017, yakni sebagai berikut. 

 

Tabel 6. Daftar Mahasiswa FISIP Strata 1 Tahun Angkatan 2017 

No. Jurusan Jumlah 

1. S1 Hubungan Internasional 107 

2. S1 Administrasi Bisnis 118 

3. S1 Administrasi Negara 110 

4. S1 Ilmu Komunikasi 142 

5. S1 Ilmu Pemerintahan 108 

6. S1 Sosiologi 103 

Total 688 
Sumber: Data Dekanat Bidang Akademik FISIP Universitas Lampung (Maret, 2020) 

 

 

3.5 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

itu. Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan rumus Slovin sebagai berikut (Sugiyono, 2006: 57): 
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n = 

N  

  

Nd 
2 

+ 1  

 

Keterangan:  

n : Ukuran Sampel  

N : Ukuran Populasi  

d  : Presisi 10% (ditetapkan sebanyak 10% yang berarti penyimpangan  

dalam sampel sebanyak 10% sehingga sampel akan mencapai 90%. 

 

Sampel dalam penelitian ini yaitu: 

n = 

  n

 

 

 

 n =  87 pemilih pemula 

 N  \ 688 

 Nd 
2 

+ 1          688.0,01 + 1 

 

Untuk mengukur banyaknya sampel pada tiap-tiap jurusan, peneliti 

menggunakan metode probability sampling dengan teknik pengambilan 

sampel yaitu sampel berstrata proporsional (proportional stratified 

sampling) dengan rumus dan perhitungan sebagai berikut. 

 

Tabel 7. Distribusi Responden Berdasarkan Jurusan 

No. Jurusan Populasi Perhitungan Sampel 

1. S1 Hubungan Internasional 107 107/688x87 = 13,53 13 

2. S1 Administrasi Bisnis 118 118/688x87 = 14,92 15 

3. S1 Administrasi Negara 110 110/688x87 = 13,90 14 

4. S1 Ilmu Komunikasi 142 142/688x87 = 17,95 18 

5. S1 Ilmu Pemerintahan 108 108/688x87 = 13,65 14 

6. S1 Sosiologi 103 103/688x87 = 13,02 13 

Total 688  87 

Sumber: Hasil perhitungan berdasarkan rumus (Maret, 2020) 

 

3.6 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2011:137) sumber-sumber penelitian dibedakan 

berdasarkan jenis data yang diperlukan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2011:137) data primer adalah data yang diperoleh 

secara langsung dari objek penelitan. Data primer dalam penelitian ini 
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berasal dari hasil penyebaran kuisioner kepada obyek penelitian yaitu 

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 

Strata 1  tahun akademik 2017. 

2. Data Sekunder 

Sugiyono (2007:137) Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan 

dari sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data 

sekunder diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, foto dan sumber 

lainnya. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan : 

a. Kuesioner 

Kuesioner dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2010:194). 

b. Studi kepustakaan 

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan studi pustaka 

dilakukan dengan mengumpulkan data tambahan dari berbagai referensi 

berupa buku, arsip, agenda, dokumen, dan lain sebagainya yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

 

3.8 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau 

angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. 

Tahapan pengolahan data tersebut meliputi : 

1. Editing 

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, 

tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada 

pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi. 

2. Coding (Pengkodean) 

Coding adalah pemberian kode pada tiap data yang termasuk dalam 

kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka 
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atau huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi 

atau data yang akan dianalisis. 

3. Pemberian skor atau nilai 

Pemberian skor dalam penelitian ini menggunakan skala Likert yang 

merupakan salah satu cara untuk menentukan skor. Setiap pertanyaan 

dalam kuesioner akan diberi lima alternatif jawaban berdasarkan skala 

Likert. Skala Likert sering digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi responden terhadap suatu objek. 

4. Tabulasi 

Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi 

kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi 

diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. 

 

3.9 Teknik Pemberian Skor 

Kriteria pengukuran dan pemberian skor dalam penelitian ini ditentukan 

dengan menggunakan skala Likert, yaitu responden dihadapkan dengan 

pernyataan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban sangat setuju, 

setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Masing-masing 

alternatif jawaban diberi skor 1-5. Skala Likert dapat digunakan huntuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi sekelompok orang mengenai suatu 

fenomena. Setiap pertanyaan dalam kuesioner akan diberi lima alternatif 

jawaban, yaitu A, B, C, D, dan E. Penentuan skor untuk masing-masing 

alternatif jawaban adalah : 

1. Alternatif jawaban (a), diberi skor 5, menunjukan kategori sangat tinggi 

2. Alternatif jawaban (b), diberi skor 4, menunjukkan kategori tinggi 

3. Alternatif jawaban (c), diberi skor 3, menunjukkan kategori sedang 

4. Alternatif jawaban (d), diberi skor 2, menunjukkan kategori rendah 

5. Alternatif jawaban (e), diberi skor 1, menunjukkan kategori sangat 

rendah. (Sugiyono, 2011:121). 
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3.10 Teknik Pengujian Instrumen 

3.10.1 Uji Validitas 

Muhidin dan Abdurahman (2007:30-32) menyatakan bahwa suatu 

instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrumen dapat mengukur 

sesuatu dengan tepat apa yang hendak diukur. Valid tidaknya suatu 

indikator instrumen dapat diketahui dengan membandingkan indeks 

korelasi Product Momen Pearson dengan level signifikansi 10% dengan 

nilai kritisnya. Dalam arikunto (2002:146), peneliti menggunakan 

rumus: 

 

 
 

Keterangan : 

 

=  koefisien korelasi product moment 

N = banyak sampel 

x  = Variabel independen 

y  = Variabel dependen 

 

 

3.10.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

konsistensi dan instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. Teknik uji reliabilitas instrumen yang 

digunakan Teknik Koefisien Alpha Cronbach yaitu reliabilitas 

instrumen yang skornya bukan 0-1, tetapi merupakan rentangan antara 

beberapa nilai atau bentuk skala 1-3, 1-5, 1-7 dan seterusnya. Nilai 

Cronbach‟s Alpha kurang dari 0,6 dinyatakan kurang baik, nilai 0,7 

dinyatakan dapat diterima, dan nilai lebih dari 0,8 adalah baik. Rumus 

Teknik Koefisien Alpha Cronbach adalah: (Priyatno 2008:26)  

 
Keterangan :  

r11         = Nilai reliabilitas 

∑Si        = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

St           = Varians total 

k            = Jumlah item 
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Y = a + b1X1+ b2X2 

Disesuaikan dengan Nilai Cronbach’s Alpha 

Koefisien Reliabilitas 

0.8000  -  1.0000 Sangat Tinggi 

0.6000  -  0.7999 Tinggi 

0.4000  -  0.5999 Sedang 

0.2000  -  0.3999 Rendah 

0.0000  -  0.1999 Sangat Rendah 

 

3.11Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data 

kuantitatif. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber data lain yang terkumpul. Kegiatan dalam analisis 

data adalah dengan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden,  mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel yang tengah diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk 

menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2010:207).  

 

3.11.1 Analisis Regresi Linier 

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan rumus 

regresi linier berganda karena dalam penelitian ini memiliki jumlah 

dua variable independen. Analisis regresi linier berganda dilakukan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara dua atau lebih 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

Rumus regresi liniear adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

y : nilai variabel terikat yang diramalkan  

a : konstanta 

b : kofisien regresi dari x 

x : nilai variabel bebas yang diramalkan 
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Sedangkan untuk mencari nilai a dan b digunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

Keterangan: 

y : Jumlah skor dari variabel terikat 

x : Jumlah skor akhir dari variabel bebas 

n : Jumlah sampel 

(Sugiyono, 2002: 221) 

 

3.11.2 Analisis Korelasi 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui kuatnya pengaruh atau 

hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen 

secara. Menurut Sugiyono (2015:191) korelasi ganda dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 

Ryx1x2  = koefisien korelasi ganda antara variabel x1 dan x2 

ryx1 = koefisien korelsi x1 terhadap Y 

ryx2 = koefisien korelsi x2 terhadap Y 

rx1x2 = koefisien korelsi x1 terhadap X2 

 

3.12 Pengujian Hipotesis 

3.12.1 Uji F 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat signifikasi dari 

koefisien korelasi dengan menggunakan statistik Uji “F”. Uji ini 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X1) dan (X2) 

secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Y). 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F Hitung dengan 

F Tabel pada derajat kesalahan 10% (a = 0,1). 
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Ketentuan yang dipakai untuk menarik kesimpulan ini adalah: 

a. Apabila nilai F Hitung > dari nilai F Tabel atau nilai sig < 0,5) 

maka variabel bebasnya secara simultan memberikan pengaruh 

yang bermakna terhadap variabel terikat dan hipotesis pertama 

ditolak serta hipotesis kedua diterima.  

b. Apabila nilai F Hitung < dari nilai F Tabel atau nilai sig > 0,5) 

maka variabel bebasnya secara simultan tidak memberikan 

pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat dan hipotesis 

pertama diterima serta hipotesis kedua ditolak. 

  

Rumus F Hitung (Sugiyono, 2014:192) sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

R
2
 = Koefisien korelasi ganda 

k  =Jumlah variabel independen  

n = Jumlah sampel 

 

Kriteria pengujian tolak H0 Jika Fhitung > Ftabel, dan terima H0 

jika F dimana distribusi dk pembilang k = 2 dan dk penyebut ( n – k 

– 1) dengan mengambil taraf uji a = 0,05. Adapun interpretasi 

koefisien korelasinya sebagai berikut: 

0,00 - 0,199 Hubungan sangat rendah 

0,20 - 0,339 Hubungan rendah  

0,40 - 0,559 Hubungan sedang 

0,60 - 0,779 Hubungan yang kuat 

0,80 - 1000 Hubungan yang sangat kuat 

(Sugiono, 2014:192). 

 

3.12.2 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji R
2
 (uji determinasi) digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kontribusi variabel bebas (X1) dan (X2) terhadap variabel terikat 

(Y). Besarnya koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut:  
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Ketika nilai R
2
 semakin besar (mendekati satu) menunjukkan semakin 

baik kemampuan variabel (X1) dan (X2) menerangkan variabel Y 

dimana 0 < R
2
 < 1. Sebaliknya, ketika R

2
 semakin kecil (mendekati 

nol), maka akan dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas 

adalah kecil terhadap variabel terikat. Hal ini berarti model yang 

digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas 

yang diteliti terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2014: 258). 
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IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

 

4.1 Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universtitas Lampung mulai 

melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan Surat 

Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 90/KPTS/R/1983 tanggal 28 

Desember 1983 tentang panitia pendirian persiapan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung. Disusul kemudian tanggal 21 Agustus 

1984 terbit Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor: 

103/DIKTI/Kep/1984 tentang jenis dan jumlah program studi setiap jurusan di 

lingkungan Universitas Lampung. 

 

SK Dirjen Dikti inilah yang mengukuhkan keberadaan Program Studi 

Sosiologi dan Program Studi Ilmu Pemerintahan yang berada dalam 

lingkungan Fakultas Hukum sebagai induk persiapan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik. Oleh karena itu mulai tahun akademik 1985/1986, persiapan 

FISIP Unila  menerima mahasiswa baru melalui jalur penelusuran minat dan 

kemampuan (PMDK) dan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru 

(SIPENMARU). Kepanitiaan pendirian FISIP ini disempurnakan dengan SK 

Rektor Unila Nomor: 85/KPTS/R1986 tangal 22 Oktober 1986 tentang 

Panitian Pembukaan Persiapan FISIP Unila.  

 

Panitia Persiapan ini dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Lampung. Tugas 

panitia ditegaskan dengan SK Rektor Unila Nomor: 111/KPTS/R/1989 

tanggal 29 Desember 1989, bahwa panitia bertugas dan bertanggung jawab 

melaksanakan: 

1) Penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran; 

2) Penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi; 
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3) Pengabdian kepada masyarakat; 

4) Pembinaan sivitas akademika. 

 

Adapun Ketua Persiapan FISIP Universitas Lampung adalah sebagai berikut: 

1) Drs. A. Kantan Abdullah : 1985-1991 

2) Drs. Abdul Kadir, M.S. : 1991-1997 

 

FISIP Unila resmi berdiri sebagai fakultas berdasarkan SK Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 15 November 1995 Nomor: 

0333/O/1995 tentang Pembukaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Lampung. FISIP terdiri dari dua program studi yaitu Program 

Studi  Sosiologi dan Program Studi Ilmu Pemerintahan. Berdasarkan SK 

Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor: 37/DIKTI/Kep/1997 tanggal 27 Februari 

1997 maka status Program Studi tersebut ditingkatkan menjadi Jurusan. Pada 

tanggal 18 Maret 1997 terbit Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor: 

49/DIKTI/Kep/1997 tentang Pembentukan Program Studi Ilmu Komunikasi. 

Dalam rangka memenuhi harapan masyarakat akan ketersediaan tenaga-tenaga 

terampil siap pakai, mulai tahun akademik 1998/1999 FISIP membuka 

Program Diploma III (Keputusan Dirjen Dikti Nomor: 211/DIKTI/Kep/1998): 

Program Studi Administrasi Perkantoran dan Sekretari, Program Studi 

Hubungan Masyarakat (Humas), dan Program Studi Perpustakaan, 

Dokumentasi dan Informasi (Keputusan Dirjen Dikti Nomor: 

3953/D/T/Kep/2001) serta membuka Program Ekstensi/Nonreguler (S.1) 

berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 28/DIKTI/Kep/2002 dan 

Keputusan Rektor Unila nomor 4596/J26/PP/2003, yaitu Program Studi 

Sosiologi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, dan Program Studi Ilmu 

Komunikasi. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1998 terbit Keputusan Dirjen Dikti 

Nomor: 212/DIKTI/Kep/1998, tentang Pembentukan Program Studi Strata 1 

(regular): Ilmu Administrasi Negara dan Program Studi Ilmu Administrasi 

Niaga/Bisnis. Pada tanggal 8 Oktober 2012 terbit keputusan mendikbud 

nomor: 352/E/2012, tentang Pembentukan program Studi Strata 1 (regular): 

Ilmu Hubungan Internasional. 
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Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 

2158A.2.1.2/KP/1997, tanggal 23 Januari 1997 diangkat Drs. M. Sofie Akrabi, 

M.A., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung yang pertama. Adapun masa kepemimpinan di FISIP Unila adalah: 

1) Dekan Periode 1997-2000 : Drs. M. Sofie Akrabi, M.A. 

2) Dekan Periode 2000-2004 : Prof. Dr. Bambang Sumitro, M.S. 

3) Dekan Periode 2004-2008 : Drs. Hertanto, M.Si. 

4) Dekan Periode 2008-2012 : Drs. Agus Hadiawan, M.Si. 

5) Dekan Periode 2012-2016 : Drs. Agus Hadiawan, M.Si 

6) Dekan Periode 2016-2020 : Dr. Syarief Makhya, M.Si 

7) Dekan Periode 2020-2024 : Dra. Ida Nurhaida, M.Si. 

 

4.2 Filosofi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) berpedoman kepada Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 

Peraturan-Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi. FISIP Universitas 

Lampung dalam menyelenggarakan program-programnya berpedoman kepada 

Statuta Universitas Lampung, yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Nomor: 182/O/2002 tanggal 21 Oktober 2002. Kebijakan 

Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan ketertarikan dan 

kesepadanan antara pendidikan dan penelitian dengan perkembangan 

pembangunan nasional juga dijadikan sebagai arah. Acuan lain adalah isu-isu 

utama program pendidikan yang tertuang di dalam Kerangka Pendidikan 

Tinggi Jangka Panjang (KPTJP) III, sebagai pengejawatahan paradigm baru 

pendidikan tinggi di Indonesia. 

 

Untuk melandasi kegiatan Tri Dharmanya, telah dirumuskan filosofi FISIP 

Universitas Lampung. Filosofi memberikan dasar pertimbangan dalam 

memilih alternative, gerak, dan langkah yang berdasarkan kepada keyakinan 

dasar yang telah dicanangkan. Filosofi FISIP Universitas Lampung sebagai 

berikut: 

1) Berorientasi kepada kepuasan pelanggan (customer) 

2) Bertumpu pada organisasi dan manajemen yang professional 
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3) Berupa peningkatan kualtias secara berkelanjutan (continouse quality 

improvement) 

4) Bekerja berdasarkan perencanaan top down – bottom up 

5) Lingkungan kerja yang kondusif 

 

4.3 Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 

Visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) 

Universitas Lampung merupakan perwujudan Visi Unila di bidang Ilmu 

Sosial. Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran melibatkan 

seluruh unsur pengelola (Dekan dan jajarannya, Kepala/sub. Bagian 

Administrasi), Jurusan, Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, 

mahasiswa, alumni dan pemangku kepentingan lainnya. Rumusan visi misi 

didasarkan pada analisis kekuatan (strengths), dan kelemahan (weakness), 

yang dimiliki unit pengelola tantangan (opportunities) dan ancaman (threats) 

yang dihadapi baik dari sumber-sumber internal maupun eksternal. Melalui 

proses penyusunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan 

(stakeholder) ini diharapkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang disusun 

dapat dipahami, dihayati dan menjadi semangat penggerak bersama dalam 

mencapai cita-cita masa depan yang telah dirumuskan dalam visi dan misi. 

Pencapaian visi dan misi tersebut selalu dipantau dan dievaluasi secara berkala 

sehingga dapat dilakukan penajaman program kegiatan dalam rangka 

menjamin pencapaian visi dan misi tersebut. Program dan kegiatan yang 

merupakan penjabaran dari visi dan misi disusun dalam bentuk 

program/kegiatan jangka panjang dan jangka pendek. Penyusunan program 

dan kegiatan ini dilakukan melalui forum rapat kerja yang melibatkan unsur 

pimpinan baik akademik maupun administrasi. 

 

FISIP Universitas Lampung menetapkan visi sebagai berikut: “Pada Tahun 

2025 terwujudnya FISIP Unila menjadi Lembaga Pendidikan dan Pusat 

Pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sepuluh Terbaik di Indonesia”. 

Visi FISIP Unila tersebut menggambarkan cita-cita atau keadaan yang 

diharapkan dimasa yang akan datang, yaitu tahun 2025. Jadi visi fakultas telah 
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dinyatakan dengan jelas, sangat realistis dan dapat dicapai secara bertahap 

dalam bentuk program baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

 

4.4 Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 

Adapun Misi Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik universitas Lampung: 

1) Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu sosial dan ilmu politik 

dalam rangka menghasilkan lulusan yang menguasai ipteks, berintegritas 

tinggi dan berdaya saing baik di tingkat lokal, nasional maupun 

internasional. 

2) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu sosial 

dan politik untuk mendukung pendidikan dan pengabdian pada 

masyarakat. 

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis kearifan lokal 

untuk mendukung masyarakat madani yang harmonis dan sejahtera. 

4) Menyelenggarakan organisasi dan tata kelola yang baik yang berorientasi 

pada mutu dan kemampuan bersaing. 

5) Menyelenggarakan kerjasama dengan skateholders ditingkat lokal, 

nasional, dan internasional. 

 

4.5 Tujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 

Tujuan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi di FISIP Unila adalah: 

Setelah 60 tahun Indonesia merdeka, tujuan kesejahteraan rakyat masih jauh 

dari harapan karena adanya perilaku korupsi. Korupsi merupakan penyakit 

akut yang menyebar ke seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Daya rusak 

yang ditimbulkan akibat korupsi sangat besar, karena tidak hanya 

menggerogoti sendi-sendi ekonomi rakyat, tetapi juga menghancurkan pilar-

pilar demokrasi. 

1) Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ipteks di bidang ilmu 

sosial dan politik dan memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah sosial 

dan politik baik pada tingkat l 

2) Lokal, nasional maupun internasional. 
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3) Menghasilkan penelitiann di bidang ilmu sosial dan politik untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi rujukan pada tingkat 

lokal, nasional dan internasional. 

4) Menghasilkan pengabdian masyarakat yang mendorong masyarakat 

madani yang harmonis dan sejahtera. 

5) Mewujudkan fakultas dengan tata kelola yang baik, bermutu dan berdaya 

saing. 

6) Menghasilkan memorandum of understanding (MOU) sebagai acuan 

kerjasama berkesinambungan dan yang saling menguntungkan. 

 

4.6 Sejarah Pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi 

Perkembangan Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia sangat 

memprihatinkan dan terjadi secara meluas dalam hampir semua lini 

kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke 

tahun baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara 

maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan yang semakin 

sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan 

masyarakat. Meningkatnya TPK yang tidak terkendali akan membawa 

bencana tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada 

kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. TPK yang meluas dan 

sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap akhlak sosial dan hak-hak 

ekonomi masyarakat, karena itulah maka semua TPK tidak lagi dapat 

digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan 

luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat 

dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara- cara yang luar biasa (Laporan 

Tahunan KPK 2006 , Laporan Tahunan KPK 2007, Putusan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 012-016-019/PUU- IV/2006). 

 

Akhirnya disadari bahwa untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat bisa 

di capai jika negeri ini lepas dari jeratan korupsi. Penegakan hukum untuk 

memberantas TPK yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti 

mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan 

hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang 
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mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan 

manapun dalam upaya pemberantasan TPK, yang pelaksanaannya dilakukan 

secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Harapan 

rakyat yang ingin hidup dalam negara yang terbebas dari penyakit korupsi ini 

sebagian digantungkan pada suatu lembaga yang diberi nama Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK). 

 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi menjadi dasar pembentukan KPK. Melalui Undang-Undang 

ini, KPK yang lahir pada 29 Desember 2003 semakin menjawab antusiasme 

masyarakat dalam pemberantasan TPK, mengingat eksistensi lembaga-

lembaga penegak hukum dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang 

peduli pada pemberantasan korupsi KPK belum menunjukkan kinerja yang 

maksimal. KPK dianggap sebagai angin segar bagi pencari keadilan dan 

sistem hukum yang tidak pandang bulu, sehingga perhatian dan harapan 

masyarakat yang ditunjukkan kepada KPK semakin tinggi. 

 

KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasan 

manapun, serta bertanggung jawab kepada publik. KPK dibentuk dengan 

tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan 

TPK. KPK di beri amanat melakukan pemberantasan TPK secara profesional, 

intensif, dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, 

makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Laporan 

Tahunan KPK 2006 , dan Laporan Tahunan KPK 2007). 

 

4.7 Visi, Misi, Azas, dan Nilai-Nilai KPK 

Visi KPK adalah mewujudkan Indonesia yang bebas dari Korupsi. Sedangkan 

Misi KPK adalah penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti 

korupsi. Azas yang di pegang KPK dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya adalah kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, 

kepentingan umum, dan proporsionalitas. Sedangkan Nilai-nilai yang dianut 



  56 
 

  

KPK adalah integritas, profesionalisme, inovasi, religiusitas, transparansi, 

kepemimpinan, dan produktivitas. 

 

4.8 Tugas dan Wewenang KPK 

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa KPK bertugas: 

melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan 

pemberantasan TPK, mensupervisi instansi yang berwenang melakukan 

pemberantasan TPK, menyelidiki, menyidik, dan menuntut TPK, melakukan 

tindakan-tindakan pencegahan TPK, dan memonitor penyelenggaraan 

pemerintahan negara. Sebagaimana disebutkan bahwa visi KPK adalah 

mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, namun untuk mencapai visi 

tersebut bukanlah pekerjaan mudah, mustahil KPK dapat melenyapkan 

korupsi tanpa peran aktif masyarakat yang didukung kesungguhan jajaran 

pemerintah di tingkat pusat maupun daerah serta perbaikan dan pemberdayaan 

instansi dan aparat penegak hukum yang merupakan syarat mutlak untuk 

mewujudkan harapan tersebut. Untuk itulah disamping melakukan upaya 

penindakan dan pencegahan TPK, KPK melakukan pemberdayaan instansi 

dan aparat penegak hukum yang tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang 

Nomor 30 tahun 2002. 

 

Dalam pasal 7 UU yang sama disebutkan bahwa KPK bertugas pula 

melakukan koordinasi yakni: mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan TPK, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan 

TPK, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan TPK kepada instansi 

terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang 

berwenang melakukan pemberantasan TPK, dan meminta laporan instansi 

terkait mengenai pencegahan TPK. Pasal 8 ayat 1 Menyatakan bahwa KPK 

berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap 

instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang Pemberantasan 

TPK, serta instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Dalam hal 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, pasal 11 dan 12 menjabarkan 

bahwa KPK berwenang menyelidik, menyidik, dan menuntut TPK yang: 
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melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara (PN), dan orang lain 

yang ada kaitannya dengan TPK yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 

atau PN, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan atau 

menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah). 

 

Wewenang KPK dalam upaya pencegahan dijelaskan dalam pasal 13 yaitu 

mendaftarkan dan memeriksa Laporan Harta Kekayaan PN (LHKPN), 

menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, menyelenggarakan 

program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan, merancang 

dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan TPK, 

berkampanye antikorupsi kepada masyarakat umum, dan melakukan 

kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan TPK. 

 

Dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas serta mencegah terjadinya 

TPK di lembaga negara dan pemerintahan, KPK diberi amanat oleh Undang-

Undang untuk melakukan monitoring dengan kewenangan sebagaimana 

dijabarkan dalam pasal 14, yaitu mengkaji sistem pengelolaan administrasi di 

semua lembaga negara dan pemerintah, memberi saran kepada pimpinan 

lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan 

hasil pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi, 

melaporkan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan 

Pemeriksa Keuangan, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut 

tidak diindahkan. 
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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh 

Pemberitaan Revisi Undang-Undang KPK di Media Terhadap Citra KPK, 

maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier, pengaruh pemberitaan revisi 

undang-undang KPK (X) terhadap citra KPK (Y) sebesar 0,617, yang 

artinya jika variabel pemberitaan revisi undang-undang KPK naik sebesar 

satu satuan, maka variabel citra KPK akan naik 0,617. Nilai koefisien 

pemberitaan revisi undang-undang KPK yang bernilai positif juga berarti 

semakin besar pemberitaan revisi undang-undang KPK di media maka 

pengaruh terhadap citra KPK akan semakin besar. 

2. Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,380 atau 38%. Nilai 

tersebut bermakna bahwa pemberitaan revisi undang-undang KPK mampu 

memengaruhi variabel citra KPK sebesar 38%, sedangkan sisanya sebesar 

62% dipengaruhi oleh varaibel lain yang tidak penulis teliti.  

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, maka penulis menulis beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan bagi pemilik media massa untuk lebih meningkatkan kualitas 

informasi karena sangat mempengaruhi berkembangnya opini publik 

terhadap pesan yang disebarkan. Untuk pengguna media massa agar bijak 

dalam mengakses informasi melalui media, memilah dan menyaring 

pesan, menjadikan informasi yang dibaca sebagai pengetahuan dan 

pengalaman baru untuk terus belajar. 
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2. Diharapkan bagi pimpinan KPK dan pihak-pihak terkait, untuk menjaga 

integritas lembaga KPK dan menjalankan kode etik, menjaga martabat, 

kehormatan dan kredibilitas KPK dalam melaksanakan tugas secara 

amanah, disiplin, jujur serta tidak diintervensi oleh siapapun dalam 

penegakkan keadilan dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana 

korupsi. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambah variabel lain yang 

dapat dijadika indikator-indikator lanjutan. Hal ini karena masih adanya 

faktor pengaruh lain yang masih belum ditemukan penulis yang masih 

memiliki hubungan yang berkaitan dengan citra KPK. Seperti faktor 

kepercayaan publik yaitu integritas, kompetensi, loyalitas, dan 

keterbukaan (transparansi). 
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