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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perpustakaan merupakan  salah satu sumber  yang  sangat  penting  

sekalipun  bukan  satu-satunya.  Sebagai  sumber  belajar,  perpustakaan  di 

perguruan tinggi bertugas menyediakan atau mencari, mengolah, 

mengorganisasi,  menyimpan  dan  membuka  akses  bagi pemanfaatan 

sumber-sumber  informasi  yang  tersedia.
1
 

Perpustakaan  di sebuah perguruan tinggi  adalah sebuah keniscayaan 

yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan civitas akademika dalam mencari 

sumber  informasi. Pada dasarnya perpustakaan adalah jantungnya perguruan 

tinggi dalam meningkatkan mutu dan kualitas institusi itu sendiri. Dengan kata 

lain perpustakaan memiliki kedudukan yang sangat penting, strategis dan 

menjadi tolok ukur dari maju mundurnya suatu  perguruan tinggi. Sesuai 

dengan fungsinya perpustakaan adalah pusat informasi yang menyediakan 

berbagai macam bahan bacaan berupa karya tulis,  karya rekam, dan cetak,  

salah satunya adalah surat kabar.
2
 

Artinya bahwa perpustakaan di suatu perguruan tinggi menjadi salah 

satu faktor pendukung dalam mencerdaskan civitas akademika dan pengguna 

perpustakaan. Baik dengan tersedianya fasilitas yang memadai dan sumber 

                                                             
1
Buku Profil dan Panduan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya,  

2016,  h.1. 
2
Undang-Undang Republik Indonesia,  Nomor 43 Tahun 2007,  Tentang 

Perpustakaan. 
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bacaan yang dapat membangun pemikiran baru bagi pembacanya, baik berupa 

buku, e-jurnal dan surat kabar. 

Surat kabar menjadi sebuah kebutuhan sebagai kanal informasi 

mempunyai peran penting sebagai sarana kontrol sosial dan pendidikan dalam 

menyebarkan informasi yang relevan untuk dikonsumsi masyarakat pembaca,  

ini artinya surat kabar tersebut tidak akan lepas dari aspek-aspek bagaimana 

cara tulisan jurnalistik dalam menyampaikan informasi yang tulus kepada 

khalayak. 

Surat kabar pada saat ini pun masih mampu bertahan dalam 

penerbitannya yang merupakan dari salah satu media massa dalam 

menyampaikan informasi yang bermutu.  Hal ini dapat dilihat dari semua surat 

kabar yang memiliki kekhasannya sendiri – sendiri dalam menyampaikan 

informasi, ini juga tidak dapat dipisahkan dalam pengolahan surat kabar dari 

keberadaan bisnis.  Seperti halnya pertumbuhan surat kabar di Indonesia 

semakin tinggi secara kualitasnya dalam mendapatkan, mengolah dan 

menyebarkan informasi untuk khalayak. Pada era globalisasi ini semakin lama 

semakin tergeser keberadaannya dengan media elektronik seperti TV dsb. 

Pada saat ini pun masih ada sebagian masyarakat yang setia untuk 

mendapatkan informasi melalui media surat kabar,  alhasil surat kabar  mau  

tidak  mau merubah dan meniru apa yang sudah ditayangkan di TV sebagai 

penjelas yang lebih akurat dan mendalam untuk menarik khalayak agar 

memperoleh informasi yang lebih jelas. Dengan kata lain surat kabar menjadi 
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sebuah alternatif  bagi mereka yang tidak ingin ketinggalan informasi 

khususnya bagi kalangan civitas akademika. 

Surat kabar di perpustakaan perguruan tinggi menjadi penting bagi 

masyarakat kampus, dengan ragamnya surat kabar yang telah disediakan sangat 

bermanfaat. Civitas akademika dapat menambah wawasannya dan dapat 

membandingkan berita antar surat kabar. Sesuai dengan tugas pegawai 

perpustakaan dan pustakawan yang bertugas dalam melayani dan menyediakan 

sumber informasi dengan ketersediaan ragam surat kabar di perpustakaan 

perguruan tinggi. 

Ada banyak ragam surat kabar nasional yang dapat menambah 

pengetahuan pembacanya, diantaranya ialah surat kabar nasional harian 

Republika dan Kompas. Keberadaan surat kabar nasional di perpustakaan 

merupakan sesuatu yang penting sebagai penghubung bagi civitas akademika 

dan pengguna perpustakaan antara keadaan nasional. Namun,  saat ini 

minimnya ketersediaan surat kabar nasional di perpustakaan IAIN Palangka 

Raya bagi kalangan civitas akademika maupun pengguna perpustakaan dalam 

memenuhi kebutuhan informasi menjadi hal yang perlu diperhatikan pihak 

pengelola perpustakaan. 

Dikatakan bahwa Kompas adalah surat kabar nasional yang paling 

bagus diantara surat kabar nasional lainnya, sehingga Kompas saat ini 

menduduki tingkat pertama di Top Newspapers In Indonesia dan juga sekaligus 

surat kabar yang pada saat ini menduduki peringkat ke-13 di Top 100 
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Newspapers in Asia.
3
 Hal tersebut dapat di lihat pada gambar 1.1. sedangkan 

surat kabar Republika surat kabar yang pada saat ini menduduki peringkat tiga 

di Top Newspapers In Indonesia dan peringkat ke-90 di Top 100 Newspapers 

In Asia.
4
 Ini artinya bahwa surat kabar Kompas lebih baik daripada surat kabar 

nasional Republika. 

Gambar 1.1. Top Newspapers in Indonesia 

 

Sumber: http://www.4imn.com/id/  

 

Namun hingga saat ini pihak perpustakaan IAIN Palangka Raya 

memilih berlangganan surat kabar Republika daripada memilih surat kabar 

Kompas sebagai sumber informasi dan sarana ilmu pengetahuan bagi pengguna 

perpustakaan dan civitas akademika. Padahal surat kabar Kompas merupakan 

surat kabar peringkat pertama dan surat kabar Republika peringkat ketiga di 

Top Newspapers In Indonesia. Selayaknya pihak perpustakaan IAIN Palangka 

                                                             
3
http://www.4imn.com/topAsia/, (online 24 Oktober 2017) 

4
http://www.4imn.com, (online 24 Oktober 2017) 

http://www.4imn.com/id/
http://www.4imn.com/topAsia/,%20(online
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Raya memilih surat kabar terbaik guna memberikan asupan ilmu pengetahuan 

bagi kalangan civitas akademika dan penggunanya.  

Sehingga dalam hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar bagi 

peneliti, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai 

pemaknaan pegawai dan pustakawan perpustakaan IAIN Palangka Raya 

terhadap surat kabar Republika dan Kompas. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas,  maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana  pegawai dan pustakawan perpustakaan IAIN Palangka Raya  

memaknai surat kabar Republika ? 

2. Bagaimana  pegawai dan pustakawan perpustakaan IAIN Palangka Raya  

memaknai surat kabar Kompas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pegawai dan 

pustakawan perpustakaan IAIN Palangka Raya dalam memaknai surat kabar 

Republika dan Kompas. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu secara 

teoritis dan praktis. 

1. Secara Teoritis 
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Melalui teori studi penelitian lapangan yang bersifat deskriptif 

kualitatif,  terutama melalui paradigma interpretasi penelitian ini diharapkan  

dapat  menjadi  kontribusi pengembangan ilmu komunikasi terutama pada 

teori pemaknaan. 

 

2. Secara Praktis 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan baru mahasiswa tentang 

pemaknaan  pegawai dan pustakawan perpustakaan IAIN Palangka Raya 

terhadap surat kabar; 

b. Dengan adanya penelitian ini, mampu melakukan analisis deskriptif  

kualitatif  pemaknaan pegawai dan pustakawan perpustakaan IAIN  

Palangka  Raya terhadap surat kabar Republika dan Kompas. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bab, 

sebagai berikut: 

Bab satu yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang,  rumusan 

masalah,  tujuan penelitian,  kegunaan penelitian,  dan sistematika penulisan. 

Pada bab dua yaitu kajian pustaka, bagian ini berisikan tentang 

penelitian sebelumnya dan deskripsi teoritik. Deskripsi teoritik berisikan 

tentang penjelasan mengenai pengertian pemaknaan,  definisi pemaknaan dan 

teori pemaknaan,  pengertian pegawai dan pustakwan,  fungsi perpustakaan,  

dan selanjutnya surat kabar,  pengertian surat kabar,  fungsi surat kabar,  

kategori surat kabar. 
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Pada bab tiga tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian,  teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data. 

Pada bab empat berisi hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi 

gambaran umum penelitian baik struktur organisasi maupun staf perpustakaan, 

sejarah singkat serta profil koran Republika dan Kompas, serta hasil analisis 

data dan hasil penelitian. Pada bab lima berisi kesimpulan dan rekomendasi. 

Pada bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka dan lampiran serta riwayat 

hidup. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Penelitian Sebelumnya 

Pada bagian ini peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu 

yang mengkaji tentang pemaknaan meskipun memiliki topik yang berbeda, 

mengemukakan hasil penelitian yang menurut hemat peneliti ada hubungannya 

dengan penelitian  (Riska Pujianti, 2011),  berjudul “Pemaknaan Pustakawan 

Terhadap Penyalahgunaan Koleksi Bahan Perpustakaan: Studi Kasus Di 

Perpustakaan The Japan Foundation Jakarta”.
5
 Riska Pujianti dalam 

penelitiannya menemukan bahwa penyalahgunaan koleksi perpustakaan 

dimaknai sebagai tindakan yang menyimpang,  penyalahgunaan koleksi juga  

merupakan suatu kerugian bukan hanya bagi perpustakaan tetapi juga bagi 

pengguna perpustakaan. 

                                                             
5
Riska Pujianti, Pemaknaan Pustakawan Terhadap Penyalahgunaan Koleksi Bahan 

Perpustakaan: Studi Kasus di Perpustakaan The Japan Foundation Jakarta, Skripsi, Depok: 

Universitas Indonesia,  2011, t.d., http://lib.ui.ac.id (online 27 Desember 2016). 

http://lib.ui.ac.id/
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Selanjutnya pada penelitian (Nisa Sakina, 2009), berjudul 

“Pemaknaan Khalayak Golongan Bawah Pengguna Blackberry Terhadap 

Broadcast Message (BM)”
6
 Nisa Sakina dalam penelitiannya menemukan 

bahwa seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan rendah, untuk 

mengurangi ketidakpastian, ia lebih mengkonfirmasi kepada orang lain yang 

menurutnya memiliki pengetahuan lebih tinggi dan juga memiliki profesi yang 

lebih tinggi. Hal itu disebabkan jika seorang pemilik Blackberry adalah orang 

yang memiliki berlatar belakang pendidikan tinggi diasumsikan mereka akan 

mengkonfirmasi pada sumber-sumber lain atau media-media lain daripada 

pendekatan pribadi, dengan kata lain  kemajuan teknologi dan informasi di 

kalangan masyarakat tidak sebanding lurus dengan pemahaman literasi media 

yang baik. 

Pada penelitan (Nur Annisa Hamid, 2012), berjudul “Pemaknaan 

Remaja Terhadap Lambang Pada Iklan Provider Seluler (Studi Pada Iklan IM3 

versi kamseupay)”
7
 Nur Anisa Hamid dalam penelitiannya menemukan remaja 

memaknai tulisan dalam iklan IM3 ialah bahwa remaja sebelum menggunakan 

IM3 disebut kampungan kemudian setelah menggunakan IM3 menjadi ceria 

seperti remaja pada umumnya karena memperoleh promo berupa gratis social 

network, remaja memaknai gambar dalam iklan adalah perempuan yang 

tadinya merasa cemas karena kurang diterima oleh lingkungan pergaulan 

                                                             
6
Nisa Sakina, Pemaknaan Khalayak Golongan Bawah Pengguna Blackberry 

Terhadap Broadcast Message (BM), Skripsi, Depok: Universitas Indonesia, 2012, t.d., 

http://lib.ui.ac.id (online 5 Juni 2017). 
7
Nur Annisa Hamid, Pemaknaan Remaja Terhadap Lambang Pada Iklan Provider 

Seluler (Studi Pada Iklan IM3 versi kamseupay), Skripsi, Depok: Universitas Indonesia, 2012, 

t.d., http://lib.ui.ac.id (online 5 Juni 2017). 

http://lib.ui.ac.id/
http://lib.ui.ac.id/
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kemudian menjadi ceria setelah memperoleh bantuan berupa telepon seluler 

dan provider, remaja memaknai warna dalam iklan adalah warna yang 

mengambarkan kepribadian remaja yang senang, ceria dan suasana yang 

gemerlap. 

Selanjutnya pada penelitian (Cindy Eugene, 2016), berjudul 

“Pemaknaan Remaja Surabaya Mengenai Sensualitas Perempuan Dalam Video 

Klip Stellar “Marionette””
8
 Cindy Eugene dalam penelitiannya menunjukkan 

bahwa rata-rata para remaja masih belum mengerti apa yang dimaksud dengan 

sensualitas. Para remaja tahap usia pertengahan (15-18 tahun) dan remaja tahap 

usia akhir (18-21 tahun) yang menjadi peserta FGD (Focus Group Discussion) 

memiliki pemahaman sendiri-sendiri mengenai sensualitas yang ditampilkan 

dalam video klip Stellar yang berjudul Marionette. Pemahaman para remaja 

terbagi menjadi tiga jenis respon Stuart Hall yaitu Dominan/hegemonic, 

Negotiated code, dan oppositional code. Setelah peneliti melakukan analisis 

ternyata tidak ada kaitannya antara tahapan usia remaja, perbedaan lingkungan 

pecinta K-pop, dan yang bukan pecinta K-pop serta jenjang pendidikan kepada 

hasil jenis respon remaja Surabaya mengenai sensualitas perempuan yang ada  

dalam video klip Stellar yang berjudul Marionette. 

Dari beberapa penelitian sebelumya,  ada kesamaan dengan penelitian 

yang  sedang  peneliti kaji.  Persamaannya terutama pada bentuk jenis 

penelitian,  dan objek  penelitian yang dikaji yaitu pemaknaan.  Sedangkan  

perbedaan lebih kepada subjek penelitian,  di mana peneliti mengkaji 

                                                             
8
Cindy Eugene, Pemaknaan Remaja Surabaya Mengenai Sensualitas Perempuan 

Dalam Video Klip Stellar “Marionette”, Skripsi, Surabaya: Universitas Katolik Widya 

Mandala Surabaya, 2016, t.d., http://repository.wima.ac.id (online 27 Januari 2017). 

http://repository.wima.ac.id/
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pemaknaan pegawai dan pustakawan perpustakaan  IAIN Palangka Raya 

terhadap surat kabar  Republika  dan  Kompas,  selain itu perbedaan  juga 

terdapat pada subjek sumber kajian penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Deskripsi Teoritik 

1. Kajian Tentang Pemaknaan 

a. Definisi Pemaknaan 

Makna ialah “arti atau maksud (suatu kata): mengetahui lafal dan 

maknanya; pemaknaan ialah hal pemberian makna terhadap sesuatu.
9
 

Makna merupakan hakikat komunikasi. Bagaimana tidak,  seseorang 

dalam kondisi disini terlibat percakapan,  ia dan lawan bicaranya akan 

terus menerus memberikan makna pada berbagai pesan/informasi yang 

mereka sampaikan maupun yang diterimanya. Pemaknaan  yang dilakukan 

para pihak yang terlibat dalam komunikasi, berada dalam koridor mencari 

kebenaran,  melalui langkah-langkah kreatif dalam memberi makna. 

Makna dan pemaknaan dilakukan manusia dalam upaya mencari 

kebenaran.  Dalam konteks ilmu pengetahuan kebenaran yang dicari 

berupa kebenaran ilmiah  yang  membangun ilmu pengetahuan.  

                                                             
9
W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, artikel “Makna”,  

Ed. III, Cet. IV, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 737. 
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Kebenaran ilmiah yang ingin diraih melalui upaya memberikan makna 

terhadap berbagai realitas sosial,  dilakukan melalui metodolgi penelitian. 

Makna  dan  pemaknaan  ini  sesungguhnya  harus  dilakukan  

terhadap apa atau siapa, sehingga bisa diperoleh kebenaran. Dalam 

konteks ilmu pengetahuan diperlukan sejumlah kebenaran ilmiah, sebab 

kebenaran ilmiah inilah yang membangun dan menumbuh kembangkan 

ilmu pengetahuan. Sementara  kebenaran ilmiah itu sendiri tersusun dari 

fakta atau kenyataan yang menopangnya.
10

 

Pemaknaan juga dapat disebut interpretasi, yaitu cara memilih dan 

menafsirkan suatu pesan.
11

  Secara bahasa,  interpretasi atau penafsiran 

adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih 

pembicara yang tidak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik 

secara simultan (dikenal sebagai interpretasi simultan) atau berurutan 

(dikenal sebagai interpretasi berurutan).  Menurut definisi,  interpretasi 

hanya digunakan sebagai suatu metode jika dibutuhkan.  Jika suatu objek 

(karya seni,  ujaran,  dll) cukup jelas maknanya,  objek tersebut tidak akan 

mengundang suatu interpretasi.  Istilah interpretasi sendiri dapat merujuk 

pada proses penafsiran yang sedang berlangsung atau hasilnya. 

Suatu interpretasi dapat merupakan bagian dari suatu presentasi 

atau penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan 

suatu kumpulan simbol spesifik.  Informasi itu dapat berupa lisan,  tulisan, 

gambar,  matematika,   atau berbagai bentuk bahasa lainnya.  Makna yang 

                                                             
10

Mien Hidayat,  Makna dan Pemaknaan Aplikasi dalam Penelitian,  terarsip 

www.academia.edu,  (online 5 Januari 2017). 
11

Brent D. Ruben dan Lea P. Stewart,  Komunikasi dan Perilaku Manusia,  Ed. 

V,  Cet. I,  Jakarta:  Rajawali Press,  2013,  h. 109. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Lisan
http://id.wikipedia.org/wiki/Simbol
http://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Makna


  13 

 

kompleks dapat timbul sewaktu penafsir baik secara sadar ataupun tidak 

melakukan rujukan silang terhadap suatu objek dengan menempatkannya 

pada kerangka pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas.
12

 

Berdasarkan dari beberapa pendapat mengenai batasan makna, 

interpretasi/pemaknaan di atas,  maka peneliti dapat menyimpulkan jika 

pengertian makna, interpretasi/pemaknaan adalah penafsiran atau 

mengartikan dari suatu objek/realitas sosial dalam menemukan suatu 

kebenaran yang diciptakan oleh pikiran yang dibangun dalam mengartikan 

suatu objek/peristiwa. 

b.  Teori Pemaknaan/Makna (Reception Theory) 

Makna adalah sebuah proses yang aktif: para ahli semiotik 

menggunakan kata kerja seperti menciptakan,  memunculkan,  atau 

negosiasi  mengacu  pada  proses ini.  Makna adalah hasil interaksi 

dinamis antara tanda,  konsep mental (hasil interpretasi),  dan objek: 

muncul dalam konteks historis  yang  spesifik dan mungkin berubah 

seiring waktu.  Bahkan  mungkin  akan  berguna mengganti istilah 

„makna‟ dan  menggunakan  istilah  yang  jauh lebih aktif dari Peirce, 

yaitu „semiosis‟- tindakan memaknai.
13

 

Pada teori pemaknaan (Reception Theory) Stuart Hall menjelaskan,  

bahwa analisis resepsi mengacu pada studi tentang makna,  produksi dan 

pengalaman khalayak dalam hubungannya  berinteraksi  dengan media 

(teks). Fokus dari ini ialah proses decoding,  interpretasi,  serta 

                                                             
12

Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, Cet.I, Yogyakarta: LkiS, 2007, h. 67. 
13

John Fiske,  Pengantar Ilmu Komunikasi,  Ed. III,  Jakarta: Rajawali Pers,  

2012, h.77. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengalaman
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
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pemahaman inti dari konsep analisis reception. Pada ilmu komunikasi 

massa, proses komunikasi dikonseptualisasikan sebagai sirkuit atau loop. 

Masih menurut Stuart Hall,  ketika khalayak menyandi balik 

(decoding) dalam suatu komunikasi,  maka terdapat tiga posisi hipotekal 

yaitu; a) Dominat hegemonic position/pembacaan dominan,   pembaca 

sejalan dengan kode-kode program (yang dialamnya terkandung nilai-nilai,  

sikap,  keyakinan dan asumsi) dan secara penuh menerima makna yang 

disodorkan dan dikehendaki oleh si pembuat program. b) Negotiated 

position/Pembacaan Negosiasi, pembaca dalam batas-batas tertentu 

sejalan dengan kode-kode program dan pada dasarnya menerima makna 

yang disodorkan oleh si pembuat program namun memodifikasikannya 

sedemikian rupa sehingga mencerminkan posisi dan minat-minat 

pribadinya. c) Oppositional position / Pembaca Oposisi,  pembaca tidak 

sejalan dengan kode-kode program dan menolak menemukan frame 

alternatif sendiri di dalam menginterpretasikan pesan/program.
14

 

Berdasarkan teori di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa teori 

interpretasi/pemaknaan juga dapat dikatakan aktivitas yang berhubungan 

erat dengan interaksi seseorang terhadap isi media, dengan kata lain 

khalayak melakukan kegiatan penerimaan pesan melalui pemaknaan 

terhadap isi pesan yang disampaikan oleh media. Sehingga khalayak 

memiliki kebebasan dalam mengartikan isi pesan yang disampaikan oleh 

media. 

 

                                                             
14

Fajar Laela Sabti,  Novel dan Penerimaan Pesan Khalayak (Studi Penerimaan 

Pesan Khalayak Terhadap Isi Novel “Ronggeng Dukuh Paruk” Karya ahmad Tohari),  

Jurnal, Surakarta: Universitas Sebelas Maret,  2014,  h. 9-10,  terarsip 

www.jurnalkommas.com, (online 26 Januari 2017). 

http://www.jurnalkommas.com/
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C. Pegawai dan Pustakawan 

1. Pengertian Pegawai dan Pustakawan 

Pegawai  ialah  orang  yang  bekerja pada pemerintah (perusahaan, 

dan sebagainya),  atau sekelompok orang yang bekerja sama membantu 

seorang direktur,  ketua,  dan sebagainya mengelola sesuatu.
 15

  Pegawai juga 

dapat disebut orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan 

perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, 

untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu 

dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, 

penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, 

termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri.
16

 

Di dalam Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2014 dijelaskan bahwa 

Aperatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

Pegawai Aperatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 

adalah pegawai negeri sipil dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian 

dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas 

negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 

secara tetap untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17

 

Sedangkan pustakawan ialah ahli perpustakaan atau seseorang yang 

memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau  pelatihan 

                                                             
15

W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, artikel 

“Pegawai”...h. 856. 
16

UU RI No. 43 tahun 1999, tentang pokok-pokok kepegawaian. 
17

UU RI No. 5 Tahun 2014,  tentang Aparatur Sipil Negara. 
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kepustakawanan serta  mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk  

melaksanakan pengelolaan dan pelayanan  perpustakaan.
18

 

Kata pustakawan berasal dari kata “pustaka”.  Dengan demikian 

penambahan kata “wan” diartikan sebagai orang yang pekerjaannya atau 

profesinya terkait erat dengan dunia pustaka atau bahan pustaka.  Bahan 

pustaka dapat berupa buku,  majalah,  surat kabar dan multimedia.  Dalam 

bahasa inggris pustakawan disebut sebagai “librarian” yang juga terkait erat 

dengan kata “library”.  Dalam perkembangan selanjutnya,  istilah pustakawan 

diperkaya lagi dengan istilah-istilah lain, meskipun hakikat pekerjaannya 

sama,  yaitu sama-sama mengelola informasi, diantaranya pakar informasi,  

pakar dokumentasi,  pialang informasi dan lain sebagainya. 

Jabatan fungsional pustakawan adalah jabatan yang mempunyai 

ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk 

melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Kepustakawanan adalah kegiatan 

ilmiah dan profesional yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan 

perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan.
19

 

Meskipun jabatan fungsional pustakawan pada mulanya ditujukan 

untuk mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, pustakwan yang bekerja 

di lembaga swasta dapat menjadikan sebagai pedoman dalam melakukan 

kegiatan profesi sebagai pustakawan. Hal ini dapat disamakan dengan jabatan 

tenaga edukatif,  yang semula hanya untuk dosen pemerintah (PNS),  kini 

para dosen swasta (Non-PNS) juga mengikuti pedoman dan sistem yang 

sama.  Para dosen di lembaga pendidikan tinggi swasta juga memperlakukan 

jabatan fungsional yang serupa dengan jabatan fungsional dosen pemerintah. 

                                                             
18

UU RI No. 43 Tahun 2007,  Pasal 1 ayat  (8) tentang Pustakawan 
19

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014, Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan Dan 

Angka Kreditnya, Pasal 1 ayat 1 dan 3. 
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Dalam lingkup PNS,  pustakawan digolongkan sebagai pejabat 

fungsional.  Dalam keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2014,  jabatan 

fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,  tanggung jawab, 

dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan 

tertentu serta bersifat mandiri.  Jabatan fungsional pustakawan diatur 

bedasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

(KE.MENPAN) Nomor 9/2014 tentang jabatan Fungsional Pustakawan dan 

Angka Kreditnya.
20

 

Dari beberapa definisi di atas,  peneliti mengambil kesimpulan 

pegawai dan pustakawan adalah suatu pekerjaan yang berbeda dan memiliki 

tugas pokok yang berbeda walaupun memiliki status yang sama. Dengan kata 

lain seseorang yang berstatus pegawai tidak dapat disebut seorang 

pustakawan namun pustakawan dapat disebut seorang pegawai. Seorang 

pustakawan adalah profesi bagi orang yang bekerja di perpustakaan dan pusat 

informasi.  Profesi pustakawan tidak membedakan antara pustakawan 

pemerintah (PNS) atau pustakawan swasta (Non-PNS). 

2. Fungsi Perpustakaan 

Tugas  utama  perpustakaan  adalah  berperan  aktif  melaksanakan 

tugas dan fungsi penyelenggaraan perpustakaan tersebut,  dengan cara 

menghimpun,  menyediakan,  menyiapkan,  mengolah,  mengemas,  dan 

memelihara koleksi bahan pustaka siap pakai,  serta sarana informasi lainnya 

yang sesuai dengan keperluan perpustakaan dan pengguna perpustakaan. 

Mendayagunakan koleksi, berupa penyediaan sistem layanan,  

penyiapan tenaga manusia,  penyediaan sarana dan prasarana,  serta 

menginformasikan  koleksi  jasa  kepada  khalayak. Melaksanakan layanan 

                                                             
20
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kepada pengguna perpustakaan,  termasuk memberikan  informasi  tentang  

konsep  perpustakaan,  bimbingan  kepada  pemakai  yang  menemui  

kesulitan mengakses sumber informasi.
21

 

Menurut peneliti secara umum perpustakaan memiliki 5 fungsi 

yakni; pertama, sebagai sumber informasi, tempat menyimpan karya manusia, 

khususnya karya cetak seperti buku, majalah, dan sejenisnya serta karya 

rekaman seperti kaset, piringan hitam, dan sejenisnya. Dalam kaitannya 

dengan fungsi simpan, perpustakaan bertugas menyimpan khazanah budaya 

hasil masyarakat. Kedua, Sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran. 

Perpustakaan merupakan sarana pendidikan nonformal dan informal, artinya 

perpustakaan merupakan tempat belajar di luar bangku sekolah maupun juga 

tempat belajar dalam lingkungan pendidikan sekolah.  

Ketiga, perpustakaan berfungsi sebagai tempat penelitian, 

perpustakaan sebagai penunjang kegiatan penelitian dalam rangka fungsi Tri 

Darma Perguruan Tinggi, menjadi sumber  informasi yang menjadi acuan 

dalam mencari literatur. Keempat, berfungsi  sebagai sebagai tempat 

pengabdian masyarakat, perpustakaan menjadi sarana pendukung dalam 

pelaksanaan salah satu fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi. Kelima, 

perpustakaan juga berfungsi sebagai tempat rekreasi. Perpustakaan sebagai 

tempat untuk menikmati rekreasi kultural dengan cara membaca dan bacaan 

ini disediakan perpustakaan. Fungsi rekreasi ini tampak nyata pada 

perpustakaan umum. 

 

D. Surat Kabar 

1. Pengertian Surat kabar 
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Surat  kabar secara istilah yang memiliki arti koran atau harian 

merupakan salah satu ragam dari ruang lingkup jurnalisme cetak. Surat kabar 

ialah lembaran-lembaran kertas yang memuat  laporan  yang  terjadi  di  

masyarakat  dengan ciri-ciri terbit secara periodik,  bersifat umum,  isinya 

termasa dan aktual mengenai apa saja dan di mana saja di seluruh dunia untuk 

diketahui pembaca.  Di Indonesia  surat  kabar  sering  disebut  juga  dengan  

istilah  koran  dalam bahasa  Belanda  disebut  dengan  istilah  courant.
22

  

Menurut peneliti surat kabar atau koran adalah barang cetakan 

berupa lembaran yang dicetak pada sebuah kertas yang berbiaya rendah 

berisikan berita, informasi, dan pendidikan yang terbit secara kontiniu yang 

biasa terbit secara harian. Surat kabar juga biasanya berisi gambar atau 

karikatur yang umum menjadi bahan sindiran melalui gambar berhubungan 

dengan masalah-masalah tertentu, komik, hiburan atau TTS dan lainnya. 

Selain itu ada surat kabar mingguan yang umumnya lebih kecil dan kurang 

prestisius jika dibandingkan dengan surat kabar harian dan isinya biasanya 

lebih kearah hiburan. Surat kabar merupakan salah satu media cetak yang 

tidak di jilid, dalam ukuran normal dan setiap halaman terdiri 9 kolom. Ada 

yang terbit 8 halaman, 12 halaman, 16 halaman dan ada yang lebih dari 

jumlah tersebut. 

2. Fungsi dan Kategori Surat Kabar 

Surat  kabar  sebagai  media  massa  dalam masa orde baru 

mempunyai  misi menyebarluaskan pesan-pesan pembangunan dan sebagai  

alat  mencerdaskan  rakyat  Indonesia. 

Dari  empat  fungsi  media  massa (informasi,  edukasi,  hiburan, dan 

persuasif),  fungsi  media  massa  yang  paling  menonjol  pada  surat  kabar  

                                                             
22
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adalah  informasi.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  utama  khalayak membaca  

surat  kabar,  yaitu  keinginantahuan  akan  setiap  peristiwa yang  terjadi  di  

sekitarnya.  Karenanya  sebagian  besar  rubrik  surat kabar  terdiri  dari  

berbagai  jenis  berita.   

Namun  demikian,  fungsi  surat kabar  tidak  terabaikan  karena  

tersedianya  rubrik  artikel  ringan,  feature,  rubrik  cerita  bergambar  atau  

komik,  serta  cerita  bersambung. Begitu pula dengan fungsinya mendidik 

dan mempengaruhi akan ditemukan  pada  artikel  ilmiah,  tajuk  rencana  

atau  editorial  dan  rubrik opini.  Fungsi  pers,  khususnya  surat  kabar  pada  

perkembangannya bertambah,  yakni  alat  kontrol  sosial  yang  konstruktif.
23

 

Surat  kabar  dapat  dikelompokkan  pada  berbagai  kategori.  

Dilihat dari  ruang  lingkupnya,  maka  kategorisasinya  adalah  surat  kabar  

lokal, regional,  dan  nasional.  Ditinjau  dari  bentuknya,  ada  beberapa  

bentuk surat  kabar  biasa  dan  tabloid.  Sedangkan  dilihat  dari  bahasa  

yang digunakan,  ada  surat  kabar  berbahasa  Indonesia,  bahasa  Inggris, 

bahasa  daerah,  dll.
24

 

Menurut hemat peneliti fungsi surat kabar ialah sebagai tempat 

alternatif dalam memperoleh segala ragam informasi baik informasi yang 

bersifat hiburan, pendidikan, kesehatan, dll. Kategori surat kabar nasional 

yang pada hari ini familiar dan eksis di tengah-tengah masyarakat ialah 

seperti surat kabar Republika, Kompas, Tempo, Merdeka, Pikiran Rakyat, 

Serambi, Media Indonesia, dan lain-lain. Terkait dari banyaknya ragam 

kategori surat kabar nasional di Indonesia memiliki ciri khasnya tersendiri 

dalam mengabarkan suatu berita dalam menarik perhatian pembaca. Hal 
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24
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tersebut juga tidak terlepas dari persaingan bisnis antar surat kabar. Sama 

halnya dengan banyaknya ragam surat kabar daerah dan regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A.  Jenis Penelitian 

Jenis  penelitian  ini adalah penelitian lapangan yang bersifat 

deskriptif  kualitatif.  Penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang diambil 

dari sumber data lapangan atau fenomena yang terdapat di lingkungan 

sekitar.
25

 Sedangkan deskriptif  kualitatif, digunakan agar dapat mengetahui 

dan menggambarkan apa saja yang terjadi di lapangan dengan jelas. Pengertian 

metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh  Lexi J. 

Maleong dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif adalah prosedur 
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H. M. Burhan Bungin, Penelitian Kulitatif Komunikas: Ekonomi, Kebijakan 

Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Cet. IV, Jakarta: Kencana, 2010, h.140. 
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penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa  kata-kata  atau lisan dari 

orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.
26

 

Menurut hemat peneliti penelitian lapangan yang bersifat deskriptif 

kualitatif merupakan penelitian yang melibatkan peneliti untuk turun langsung 

ke lapangan dalam memperoleh data-data yang bersumber dari perilaku 

manusia yang diamati, yang biasanya menggunakan metode wawancara 

maupun angket dalam memperoleh data yang dijabarkan dalam bentuk kata-

kata. 

 

B.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan  yang  digunakan  adalah deskriptif  kualitatif.  Paradigma 

yang  digunakan dalam penelitian ini adalah interpretatif, yang menekankan 

pada makna pegawai dan pustakawan terhadap media cetak/surat kabar 

nasional  Republika dan Kompas. Interpretatif dapat didefinisikan sebagai 

teknik mengumpulkan dan menganalisis makna dari suatu 

pemaknaan/penafsiran terhadap surat kabar Republika dan Kompas merupakan 

hasil rekonstruksi dan interpretasi yang dilakukan oleh pegawai dan 

pustakawan IAIN Palangka  Raya.
27

 

 

C.  Subjek dan Objek Penelitian 

                                                             
26

Lexi J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remadja 

Rosdakarya, 2000, h. 3. 
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Subjek  penelitiannya adalah Pegawai dan Pustakawan  IAIN Palangka 

Raya sebagai key informant bersdasarkan teknik penarikan data sampel 

purposive sampling dengan jumlah subjek sebanyak 10 orang, Pegawai 

berjumlah 6 orang dan Pustakawan 4 orang. Sedangkan untuk objek 

penelitiannya adalah Pemaknaan Pegawai dan Pustakawan Perpustakaan IAIN 

Palangka Raya terhadap surat kabar nasional Republika dan Kompas. 

Pemaknaan yang di maksud ialah di lihat dari dua hal, yaitu konten/isi, dan 

manajemen organisasi. 

 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan 

seorang peneliti dengan mengumpulkan data berupa catatan-catatan, 

gambar, atau tulisan, dan sebagainya.
28

 Dalam hal ini peneliti 

mengumpulkan data-data berupa tulisan atau teks yang terdapat dalam hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai pemaknaan pegawai dan 

pustakawan terhadap surat kabar Republika dan Kompas. 

2. Teknik Wawancara 

Selain dokumentasi, penelitian ini juga menggunakan metode 

wawancara mendalam/in-depth interview, yakni wawancara kepada pegawai 

dan pustakawan  IAIN  Palangka Raya terhadap pemaknaan surat kabar 
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Republika dan Kompas untuk menggali lebih banyak lagi informasi yang 

diperlukan. 

E. Teknik  Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis triangulasi, yaitu menganalisis 

jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber 

data lainnya) yang tersedia. Di sini jawaban subjek dicross-chek dengan 

dokumen yang ada.
29

 Dari beberapa jenis triangulasi, maka peneliti memilih 

untuk menggunakan analisis data triangulasi sumber dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Fakultas Tarbiyah Al-Jami‟ah Palangka Raya yang didirikan pada tahun 

1972 yang kemudian pada tahun 1987 berubah status menjadi Fakultas 

Tarbiyah IAIN Antasari Palangka Raya. Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari 

Palangka Raya adalah nama awal yang kemudian bertransformasi menjadi 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya (1997). Setelah 

melalui perjalanan panjang STAIN Palangka Raya bertransformasi lagi 

menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya (2015). 
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Sejarah keberadaan perpustakaan IAIN Palangka Raya tidak lepas dari 

sejarah keberadaan lembaga induknya IAIN Palangka Raya yang dulunya 

adalah Fakultas Tarbiyah Al-Jami‟ah Palangka Raya yang didirikan pada tahun 

1972. Namun pada tahun 1987 beralih status menjadi Fakultas Tarbiyah  IAIN  

Antasari Palangka Raya yang merupakan cabang dari IAIN Antasari 

Banjarmasin. Kemudian baru pada tahun 1997 secara mandiri menjadi STAIN 

Palangka Raya. Setelah 18 tahun sebagai STAIN, pada tahun 2015 STAIN 

resmi beralih status menjadi IAIN Palangka Raya. Sehingga dengan perubahan 

status, secara kelembagaan perpustakaan berubah penyebutannya menjadi UPT 

Perpustakaan IAIN Palangka Raya.
30

 

Apabila memperhatikan perkembangan perpustakaan IAIN Palangka 

Raya hingga saat ini maka dapat dianggap cukup mengalami kemajuan baik 

dari aspek sarana prasarana, tenaga maupun sistem layanan. Pada awal masa 

perubahan menjadi IAIN, perpustakaan masih belum memiliki gedung yang 

refresentatif dan hanya menempati tiga ruangan kuliah dengan koleksi buku 

sekitar sepuluh ribu eksemplar. Sistem layanan yang digunakan adalah sistem 

layanan tertutup dan belum mempunyai tenaga pustakawan untuk 

mengelolanya secara professional. Pada tahun 2000 Perpustakaan IAIN 

Palangka Raya memperoleh satu orang tenaga Pustakawan untuk mengelola 

perpustakaan secara profesional. Setahun kemudian, yaitu tahun 2001 
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perpustakaan sudah resmi menempati gedung baru berlantai dua yang memang 

khusus untuk perpustakaan yang tentunya lebih luas dibanding sebelumnya.
 31

 

Pada saat menempati gedung baru itu pula perpustakaan mulai 

memberlakukan sistem layanan terbuka. Pertimbangannya adalah tidak 

memungkinkan lagi sistem layanan tertutup dilaksanakan dengan kondisi 

ruangan yang cukup luas namun tenaga sangat kurang, apalagi sistem layanan 

tertutup yang selama ini dilaksanakan juga tidak disertai sarana pendukungnya 

seperti katalog sebagai wakil dokumen dalam temu balik informasi di 

perpustakaan. Selain itu dengan sistem terbuka minat kunjungan ke 

perpustakaan diharapkan lebih meningkat.
32

 

Seiring berjalannya waktu perpustakaan IAIN Palangka Raya terus 

melakukan pembaharuan sejalan dengan bertambahnya mahasiswa yang 

semakin bertambah setiap tahunnya, baik dari aspek infrastruktur maupun non-

infrastruktur. Hal demikian agar pengguna perpustakaan puas akan pelayanan 

yang diberikan oleh pegawai dan pustakawan IAIN Palangka Raya. Pembaruan 

tersebut dapat di lihat dari segi bangunan perpustakaan berlantai tiga yang 

diresmikan pada tahun 2011, selain itu perpustakaan juga memiliki perabot dan 

peralatan baru lainnya seperti Library Security System, CCTV, computer all in 

one dan lain-lain. 

Pada tahun 2012 perpustakaan IAIN Palangka Raya resmi mengganti 

program otomatisnya dari aplikasi SIMPus ke aplikasi SLIMS5-MERANTI 

sehingga katalognya dapat dipublikasikan secara online pada website IAIN 
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Palangka Raya. Pada tahun 2014 perpustakaan IAIN juga mulai menyiapkan 

aplikasi baru berupa e-print yang digunakan untuk layanan digital library. 

Aplikasi ini diharapkan dapat membantu IAIN dalam mempublikasikan karya-

karya ilmiah yang dimilikinya sehingga dapat terperingkat secara internasional 

termasuk para penulisnya. Selain itu untuk sarana komunikasi dan informasi 

dengan masyarakat perpustakaan juga sudah memiliki website sendiri dengan 

alamat http://library.iain-palangkaraya.ac.id.
33

 

Salah satu fasilitas penunjang yang dimiliki oleh lembaga Institut 

Agama Islam Negeri Palangka Raya adalah perpustakaan. Fungsi ataupun 

tugas pokok UPT Perpustakaan sesuai dengan KMA No. 14 Tahun 1988 KMA 

No.399  Tahun 1993 dari perpustakaan ini yaitu sebagai penyedia dan pengolah 

bahan kepustakaan, memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka, 

melakukan pelayanan referensi, memelihara bahan kepustakaan dan melakukan 

urusan tata usaha kepustakaan. 

1. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya 

didasarkan pada OTAKER baru untuk IAIN Palangka Raya tahun 2014, 

dimana perpustakaan adalah bagian dari Unit Pelaksana Teknis di IAIN 

Palangka Raya. Sehingga kepala perpustakaan bukan merupakan jabatan 

tetapi adalah sebagai kepala unit yang dibawahnya adalah langsung para staf 
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dan pustakawan yang membantunya. UPT perpustakaan dibawah Wakil 

Rektor 1 bidang akademik dan pengembangan lembaga.
34

 

 

 Gambar 4.1. Struktur Organisasi 

  

 

 

 

 

 

 

     Sumber: Buku Profil dan Panduan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri 

 

2. Staf Perpustakaan 

Staf  yang aktif  bertugas di Perpustakaan IAIN Palangka Raya pada 

tahun 2015 berjumlah 9 (sembilan) orang dengan status kepegawaiannya 

adalah: PNS 5 (lima) orang dan pramubakti 4 (empat) orang. Pada tahun 

2016 perpustakaan mendapat tambahan tenaga kerja pramubakti 1 (satu) 

orang, sehingga total pramubakti berjumlah 6 (enam) orang  dan total 

keseluruhannya mejadi 10 (sepuluh) orang.  

 

Tabel 4.1  

SDM Perpustakaan IAIN Palangka Raya 

No. Nama Pendidikan Jabatan 

                                                             
34
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REKTOR 

Wakil Rektor I 

Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga 

Kepala Perpustakaan 

Koor. Layanan 

Pemakai 

Koor. Layanan 

Teknis 
Koor. Tata 

Usaha/Admin 
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1.  Usman, S.Ag. S.S. 

MHI 

S1 

Perpustakaan 
Kepala (Pustakawan Muda) 

2. Siti Narani, SpdI, 

SIPI, M.Hum 

S2 

Perpustakaan 

Koor. Layanan 

Teknis/Pustakawan Pertama 

3. Siti Umroh, A.Md. 
D3 

Perpustakaan 

Staf  Layanan 

Teknis/Pustakawan 

4. Tuti Sugiarti, SE S1 Akutansi Koor. Tata Usaha 

5. 
Muchti Nurhidaya, 

S.Hum. 

S1 

Perpustakaan 

Koor. Layanan 

Pemakai/Pustakawan 

6. Agus, AMd. SpdI 
D3 

Perpustakaan 
Staf  Layanan Sirkulasi 

7. Sri Agustini, S.PdI. S1 PAI Staf  Layanan Sirkulasi 

8. Badrianto, A.Md. 
D3 

Kehutanan 
Staf  Layanan Sirkulasi 

9. 
Isminur Kurnia 

Ekaputri, S.Komp. 

S1 Ilmu 

Komputer 
Staf  Layanan Lt. 3 

10. 
Dra. Muslimah, M. 

PdI 

S3 

Pendidikan 

Agama Islam 

Staf Layanan Lt. 3 

 

B. Sejarah dan Profil Kedua Surat Kabar 

1. Sejarah dan Profil Surat Kabar Republika 

Harian umum Republika  terbit pada tahun 1993 merupakan koran 

Islam yang berasosiasi dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 

melalui Yayasan Abdi Bangsa yang dipimpim oleh mantan Menristek B. J. 
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Habibie.
35

 Nama Republika dari ide Presiden Soeharto yang disampaikan saat 

beberapa pengurus ICMI Pusat menghadap untuk menyampaikan rencana 

peluncuran harian umum tersebut. Pada awalnya, harian ini akan diberi nama 

Republik. 

Yayasan Abdi Bangsa, sebagai pengelola harian Republika, 

mendapatkan SIUPP dari pemerintah, yakni Departemen penerangan RI pada 

tanggal 19 Desember 1992, melalui dukungan ICMI. Perolehan SIUPP surat 

kabar Republika ini sangat mudah bila dibandingkan dengan media lain 

karena lima tahun terakhir menjelang Republika lahir pemerintah tidak pernah 

mengeluarkan SIUPP baru untuk harian umum. Hal ini berkaitan dengan 

pernyataan Menteri Penerangan Harmoko bahwa SIUPP baru untuk harian 

umum tidak akan dikeluarkan karena peredarannya sudah penuh.
36

 

Motto yang dicanangkan surat kabar nasional Republika adalah 

“Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”.  Maksud dari motto tersebut adalah 

untuk mewujudkan media massa yang mendorong bangsa menjadi kritis dan 

berkualitas. Kini motto yang berbunyi “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” 

pun kian berganti dengan seiring berjalannya waktu dan perkembangan 

jaman, dengan motto yang berbunyi “Inspirasi untuk Perubahan”. Tujuan 

Republika searah dengan tujuan ICMI yang berdiri pada tanggal 7 Desember 

1990, yaitu mewujudkan penyebaran program ICMI ke seluruh bangsa 
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2007, h. 199 
36
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melalui program 5K, Kualitas Iman, Kualitas Hidup, Kualitas Karya, Kualitas 

Kerja, dan Kualitas Pilar.
37

 

Kehadiran harian ini membawa konsep baru dalam dunia 

persuratkabaran di Indonesia. Di awalnya, surat kabar nasional Republika 

dikelola oleh para jurnalis yang handal dan intelektual muslim modernis yang 

ingin mempersiapkan masyarakat dalam era baru perkembangan politik, 

ekonomi, ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Oleh para penggagasnya 

surat kabar nasional Republika ini dimaksudkan sebagai sarana untuk 

menyalurkan aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia yang belum terwakili 

secara proporsional dalam percaturan nasional baik di bidang politik, 

ekonomi, sosial maupun budaya. Mereka adalah rakyat tergolong lemah 

secara ekonomi. Karena ekonominya lemah, kecil pula aksesnya pada 

sumber-sumber informasi dan pusat-pusat pengambilan keputusan politik, 

ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, mereka sering dirugikan, dan 

sering disebut the underdog. Sejak awal, koran ini telah berpihak pada 

kepentingan mereka. Misi Republika sendiri adalah untuk mendorong 

demokratisasi dan optimalisasi lembaga-lembaga negara, dan meningkatkan 

partisipasi politik semua lapisan masyarakat dengan tetap mengacu pada 

kejujuran dan moralitas dalam berpolitik.
38

 

Surat kabar nasional Republika merupakan surat kabar yang dekat 

dengan pemerintah pada saat itu. Kedetakatan ini bisa dilihat dari anggota 

yang juga menjadi anggota ICMI, seperti Menteri Pendidikan dan 
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Kebudayaan Wardjiman Joyonegoro, Menteri Perhubungan Harjanto 

Danutirto, dan Menteri Kesehatan Sujudi. Kedekatan Republika sebagai surat 

kabar nasional dengan pemerintah juga terlihat dalam mudahnya surat kabar 

Republika mendapatkan SIUPP yang selama ini sangat sulit diperoleh.
39

 

Keberadaan surat kabar nasional Republika tidak bisa dipisahkan dari 

ICMI, organisasi yang menjadi alat politik B. J. Habibie, sebagai sponsor 

lainnya Republika. Adanya orang-orang ICMI di Republika sampai saat ini, 

menurut Zaim Uchrowi, tidak mempengaruhi sikap jurnalistik Republika. 

Asas keseimbangan berita senantiasa dijaga. Karena itulah surat kabar 

Republika tetap eksis sampai saat ini. Saat ini, oplah surat kabar Republika 

mencapai 120.000 eksemplar. Berdasarkan survey AC Nielsen Media Index 

tahun 1999/2000, Republika sebagai surat kabar nasional menduduki posisi 

kedua terbesar media dengan pembaca berusia produktif dan berdaya beli 

lebih.
40

 

Di samping itu, Republika juga mempunyai portal berita yang diberi 

nama Republika Online (ROL) yang hadir sejak 17 Agustus 1995. ROL 

adalah portal berita yang menyajikan informasi melalui teks, audio dan video 

berdasar teknologi hipermedia dan hiperteks. Selain menyajikan informasi, 

ROL juga menjadi rumah bagi komunitas. Kini ROL hadir dalam dua bahasa 

yakni versi bahasa Inggris dan Indonesia.
41

 

Mengenai profil pembaca surat kabar Republika, menurut hasil survey 

AC Nielsen di tahun 1999/2000, pembaca surat kabar Republika menempati 
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ururtan paling atas untuk penggunaan internet, laptop/notebook, kepemilikan 

video camera, VCD player, TV warna hingga ke pemilikan kendaraan sedan 

dan mobil terbaru. Surat kabar Republika juga menempati posisi kedua 

sebagai media dengan pembaca yang berusia produktif serta memiliki 

kemampuan dan daya beli lebih. Tetapi pembaca harian Republika 

menempati posisi pertama untuk bidang pekerjaan white collar, latar 

belakang universitas/perguruan tinggi dan jabatan manajer. 

Bila dilihat dari jenis kelamin, sebagian besar pembaca surat kabar 

Republika adalah pria, yaitu sebesar 60,1% dan perempuan hanya 39%. 

Sebagian besar, pembaca surat kabar Republika berpendidikan SMA 44,2%, 

sedangkan yang berpendidikan tinggi 25,4%, dan akademisi 11,1%. Dari 

kategori usia, pembaca surat kabar Republika sebagian besar berusia 25-49 

tahun, yaitu sebanyak 55,5%, kemudian usia 20-29 tahun 38,1%, dan 

kelompok usia 15-24 tahun sebanyak 31,2%.
42

  

Sedangkan hasil survey yang dilakukan oleh AC Nielsen pada tahun 

2012 tidak ada perubahan yang signifikan terhadap pembaca surat kabar 

Republika, jika di lihat dari jenis kelamin laki-laki masih menempati 

peringkat teratas dengan jumlah sebesar 70% dan perempuan 30%. 

Sedangkan apabila di lihat dari kategori usia 15-19 tahun, yaitu sebanyak 

20%, kemudian usia 20-39 tahun, yaitu sebanyak 52%, kemudian usia 40-49 

tahun sebanyak 21%, dan untuk usia 50 tahun ke atas sebesar 20%.
43
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Gambar 4.2. Hasil survey Republika menurut  AC Nielsen 2012  

dan Internal Survey Republika 2011 

 

Sumber: http://www.republika.co.id/page/about 

 

Dari hasil survey yang terlihat dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar pembaca surat kabar Republika adalah dari kalangan usia produktif atau 

oleh kelompok usia muda dan jika di lihat dari jenis gender, pembaca 

Republika didominasi oleh kaum laki-laki. 

2. Sejarah dan Profil Surat Kabar Kompas 

Secara historis, surat kabar Kompas pertama kali terbit pada hari Senin, 

Juni 1965. Pada rencana awalnya surat kabar Kompas  bernama Bentara 

Rakyat. Nama Bentara Rakyat sebagai penegasan diri pembela rakyat. Akan 

tetapi, menjelang  menjelang diterbitkan, Frans Seda, salah seorang pencetus 

lahirnya surat kabar ini, datang ke Istana Bung Karno, yang saat itu sebagai 

presiden, dia diberi nama Kompas dengan maksud agar jelas diterima sebagai 
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penunjuk arah. Akhirnya, surat kabar yang rencananya bernama Bentara 

Rakyat itu berganti nama menjadi Kompas, sedangkan Bentara Rakyat 

dijadikan sebagai yayasan yang menerbitkan. 

Gagasan untuk menerbitkan surat kabar ini bermula dari Panglima TNI 

AD Yani untuk melawan pers komunis. Gagasan ini disampaikan kepada Frans 

Seda yang saat itu menjabat sebagai menteri perkebunan. Kemudian Frans 

Seda meneruskan ide ini kepada beberapa orang sahabatnya, yakni Ignatius 

Josep Kasinno, Petrus Kanisius Ojong, dan Jakob Oetamo. Pak Ojong dan Pak 

Jakob inilah yang kemudian mempersiapkan segala sesuatunya.
44

 

Pada saat pertama terbit, surat kabar Kompas dicetak sebanyak 4.800 

eksemplar dan hanya empat halaman. Saat itu, oleh kalangan komunis, Kompas 

diplesetkan sebagai  Komando Pastor  sebab tokoh-tokoh pendiri dan 

perintisnya banyak yang berasal dari kelompok atau partai Katolik. Pada tahun 

1982 penerbit surat kabar Kompas tidak lagi yayasan Bentara Rakyat. Sesuai 

dengan UU Pokok Pers tahun 1982 dan Ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan 

Pers (SIUPP) yang mewajibkan penerbitan pers harus berbadan hukum. 

Motto “Amanat Hati Nurani Rakyat” yang diletakkan di bawah logo 

Kompas menggambarkan visi dan misi Kompas dalam menyuarakan hati 

nurani rakyat. Adapun tujuan surat kabar Kompas, yaitu pertama, ingin 

berkembang sebagai institusi pers yang mengedepankan keterbukaan, 

meninggalkan pengkotakan, latar belakang suku, agama, ras, dan golongan. 

Kedua, ingin berkembang sebagai “Indonesia mini” karena ia sendiri adalah 
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menjadi lembaga yang terbuka, kolektif, ingin ikut serta dalam upaya 

mencerdaskan bangsa, ketiga, ingin menempatkan kemanusiaan sebagai nilai 

tertinggi, mengarahkan fokus perhatian dan tujuan pada nilai-nilai yang 

transenden atau mengatasi kepentingan kelompok.
45

  

Media massa seperti juga surat kabar Kompas, tidak pernah terlepas 

dari gejolak masyarakatnya. Dalam setiap pergolakan tersebut surat kabar 

Kompas terus berusaha membangun kepercayaan masyarakat lewat berita dan 

tulisan yang komprehensif, cover both sides, tidak menyakiti hati secara 

pribadi, mendudukkan soal, membuka cakrawala, tidak memihak, kecuali pada 

kebenaran dan demi penghargaan tinggi pada harkat kemanusiaan. 

Berdasarkan hasil audit independen Prasetio Utomo & Co Jakarta, dan 

perhitungan yang tertera pada publikasi Audit Beurau of Circulation (ABC) di 

Sidney Ausrtalia, Kompas mengawali oplah rata-rata 7.739 eksemplar. Dalam 

kurun waktu lima tahun, yakni tahun 1970, oplah surar kabar Kompas 

meningkat sepuluh kali lipat dan hingga saat ini mencapai 450.000-500.000 

eksemplar per hari.
46

 

Berdasarkan survei yang dilakukan lembaga riset independen maupun 

lembaga riset intern didapatkan bahwa sebagian besar pembaca surat kabar 

Kompas adalah kalangan masyarakat berpendidikan tinggi, sebagai basis 

pembaca Kompas. Sekitar 45,64% pembacanya memiliki latar belakang 

pendidikan sarjana S1 dan 7,5% pembaca Kompas adalah lulusan pascasarjana, 

Akademika/D1/D2 sebanyak 10,52%, sarjana muda 8,20%. Di peringkat ketiga 
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pembaca surat kabar nasional Kompas adalah lulusan SLTA, yakni sebesar 

24,95%. Bila dilihat dari komposisi seperti ini, menunjukkan bahwa Kompas 

sebagai surat kabar nasional harus memberikan informasi yang akurat dan 

memiliki tingkat validitas kebenaran yang tinggi karena apabila informasi yang 

diturunkan surat kabar Kompas kepada pembaca tidak akurat dan valid maka 

surat kabar Kompas akan ditinggalkan oleh para pembacanya. Artinya, dalam 

proses pencarian berita harus dilakukan secara mendalam dan proses cek dan 

ricek  harus selalu dilakukan sehingga tidak terjadi informasi yang tidak 

sesuai.
47

 

Bila dilihat dari tingkat ekonomi, dalam hal ini yang dilihat adalah dari 

penghasilan dan pengeluaran pembaca dalam satu bulan, pembaca surat kabar 

Kompas adalah kalangan masyarakat yang dikelompokkan dalam kelas sosial 

menengah keatas. Dari hasil riset yang pernah dilakukan oleh AC Nielsen pada 

tahun 1999, proporsi tertinggi sebesar 33,2% responden pembaca memiliki 

penghasilan di atas Rp. 1,5 juta per bulan. Dari hasil survey, secara intern 

maupun independen, terlihat bahwa pembaca surat kabar Kompas adalah 

kalangan masyarakat kelas sosial ekonomi menengah ke atas. Surat kabar 

Kompas memang melekat dengan kalangan menengah Indonesia, yakni 

kelompok masyarakat yang selama ini identik sebagai agen perubahan dan 

ujung tombak demokrasi bangsa.
48

 

 

C. Hasil Penelitian dan Analisis Data 
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Pemaknaan adalah resepsi mengacu pada studi tentang makna, produksi 

dan pengalaman khalayak dalam hubungannya berinteraksi dengan media 

(teks). Makna juga adalah sebuah proses aktif melalui interaksi dinamis antara 

tanda/objek yang berhubungan erat dengan pengalaman seseorang, sehingga 

terbangunlah sebuah penafsiran dan/ pemaknaan terhadap objek di dalam 

pikiran manusia. 

1. Deskripsi Informan  

Sumber data primer penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam 

yang dilakukan antara peneliti dan informan. Informan yang dimaksud ialah 

pegawai dan pustakawan perpustakaan IAIN Palangka Raya yang berjumlah 

4 orang pustakawan dan 6 orang staf/pegawai perpustakaan IAIN Palangka 

Raya. Informan-informan ini mampu memberikan data-data yang 

dibutuhkan peneliti, deskripsi informan selanjutnya dapat dijelaskan pada 

tabel berikut: 

 

Tabel 4.2 

Karakteristik Informan 

No. Informan Deskripsi Informan Latar Belakang 

1. Usman 

Pustakawan muda 

(kepala 

perpustakaan) di 

perpustakaan IAIN 

Palangka Raya.  

S1 Ilmu 

Perpustakaan  

2. 
Isminur Eka 

Putri 

Staf layanan referen 

dan tandon di 

perpustakaan IAIN 

Palangka Raya.  

S1 Informatika  
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3. Muslimah 

Staf layanan koleksi 

serial di 

perpustakaan IAIN 

Palangka Raya.  

S3  

Pendidikan  

Agama Islam 

4. Tuti Sugiarti 

Koor. Tata Usaha di 

perpustakaan IAIN 

Palangka Raya.  

S1 Ilmu Ekonomi 

5. Siti Umroh 

Pustakawan 

pelaksana lanjutan di 

perpustakaan IAIN 

Palangka Raya.  

D3 Ilmu 

Perpustakaan dan 

Informasi 

6. Sri Agustini 

Staf layanan 

sirkulasi di 

perpustakaan IAIN 

Palangka Raya.  

S1 Pendidikan 

Agama Islam 

7. Siti Narani 

Pustakawan 

muda/sekretaris 

perpustakaan (Koor. 

Layanan Teknis) di 

perpustakaan IAIN 

Palangka Raya.  

S2 Ilmu 

Perpustakaan 

8. Agus 

Staf kordinator 

Layanan pemakai 

dan sistem informasi 

perpustakaan di 

perpustakaan IAIN 

Palangka Raya.  

D3 Ilmu 

Perpustakaan 

9. Badri Yanto 

Staf perpustakaan 

layanan sirkulasi di 

perpustakaan IAIN 

Palangka Raya.  

D3  

Ilmu Kehutanan 
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Berdasarkan pada tabel di atas, pegawai di perpustakaan IAIN 

Palangka Raya berjumlah sebanyak 10 orang. Diantaranya ialah 5 orang 

pegawai linear dengan bidang keilmuannya sedangkan diantaranya 5 orang 

pegawai yang tidak linear dengan bidang keilmuannya. 

2. Pemaknaan Informan Terhadap Surat Kabar Republika 

Dalam pemaknaan terhadap surat kabar Republika kesepuluh 

informan memiliki pemaknaan tersendiri baik di lihat dari aspek konten/isi 

dan manajemen organisasi. Sebagian dari kesepuluh informan memaknai 

surat kabar Republika tidak terlepas dari konten/isi surat kabar yang memuat 

berita Islam maupun dilihat dari aspek manajemen organisasi surat kabar 

yang dikepalai oleh orang Islam. 

Sementara itu sebagian dari informan memaknai surat kabar yang 

bagus dan memiliki konten yang mendidik serta surat kabar yang update 

10. Mucti 

Nurhidaya 

Pustakawan/staf 

layanan teknis di 

perpustakaan IAIN 

Palangka Raya.  

S1 Ilmu 

Perpustakaan 
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dengan keterkinian, serta memiliki bahasa yang bagus, dan memiliki kritik-

kritik yang tajam. 

a. Konten/Isi 

Dalam hal ini kesepuluh informan memiliki pemaknaan 

tersendiri dalam memaknai surat kabar Republika jika dilihat dari sisi 

konten/isi. Usman sebagai kepala perpustakaan sekaligus pustakawan di 

perpustakaan IAIN Palangka Raya, memaknai surat kabar Republika 

sebagai surat kabar yang Islami hal tersebut karena surat kabar 

Republika juga memuat kabar-kabar seputar dunia Islam, kabar-kabar 

seputar dunia islam dimaksud yang terdapat dalam rubrik Islam Digest. 

Menurut saya, surat kabar Republika lebih cenderung 

memberitakan kabar-kabar ke-Islaman. Surat kabar yang lebih 

condong membela Islam. Republika yaitu surat kabar yang 

Islami, karena Republika lebih banyak memberitakan topik 

Dunia Islam atau perkembangan umat Islam di Dunia.
49

 

 

Pemaknaan serupa dimaknai oleh beberapa pustakawan maupun 

staf lainnya di perpustakaan IAIN Palangka Raya, seperti Siti Umroh 

yang juga sebagai pustakawan di perpustakaan IAIN Palangka Raya. 

Siti Umroh memaknai surat kabar Republika sebagai surat kabar yang 

memberitakan tentang seputar dunia Islam selain memberitakan berita 

umum, hal tersebut juga menjadi alasan Siti Umroh lebih senang 

membaca surat kabar nasional Republika. 

Menurut saya, surat kabar Republika surat kabar yang 

memberitakan seputar dunia Islam selain memberitakan 

peristiwa-peristiwa nasional. Ya selama ini kan dia mewakili 

kalangan Islam ya, maksudnya surat kabarnya. Jadi.. ya karena 
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surat kabar Islam itu juga jarang maka saya lebih suka membaca 

surat kabar Republika.
50

 

 

Agus sebagai staf di perpustakaan memiliki pemaknaan yang 

sama dengan Usman dan Siti Umroh. Bahwa surat kabar Republika jika 

di lihat dari isi/konten lebih banyak mengabarkan seputar dunia Islam. 

Kalau surat kabar Republika itu cara penyajiannya bagus, 

sumbernya juga bagus, dan penjelasannya terperinci. Kalau 

untuk mengabarkan berita islam juga bagus ja, karena setiap  

hari jum‟at itu kan ada Islam Digest rubriknya.
51

  

 

Hal serupa juga dimaknai oleh Muchti Nurhidaya selaku 

pustakawan di perpustakaan IAIN Palangka Raya. Muchti memaknai 

surat kabar Republika sebagai surat kabar yang bagus dan surat kabar 

yang cenderung menginformasikan berita Islam selain memberitakan 

berita umum. Selain itu Muchti merasa bahwa berita yang dikabarkan 

oleh surat kabar Republika beritanya tidak dibuat-buat dan lebih 

seimbang ketika mengabarkan berita. 

Ee..surat kabar Republika bagus sih, kalau menurut saya karena 

dia lebih cenderung  menginformasikan berita Islam selain 

memberitakan berita umum dan beritanya juga ada memiliki 

nilai islamnya gitu, dan ada tema keislamnya selain 

menyediakan rubrik itu. Beritanya juga menurut saya ngga 

terlalu dibuat-buat biasanya kan ada koran terlalu berlebihan. 

Apalagi tentang sebuah kontra itu terlalu dilebih-lebihkan. Tapi 

kalau Republika itu  lebih seimbang jadi tidak ada memihak 

salah satu ketika ada konflik.
52
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Siti Narani memiliki pemaknaan serupa dengan Muhcti bahwa 

surat kabar Republika sebagai surat kabar yang bagus, mendidik, dan 

dari sisi konten  juga memuat berita seputar dunia Islam. 

“Kalau isinya bagus, mendidik dan beritanya terupdate. Surat 

kabar yang isinya bagus, dan Republika lebih cenderung 

memuat berita  keislaman”
53

 

 

Sedangkan sebagian dari kesepuluh informan memaknai surat 

kabar Republika sebagai surat kabar yang bagus menurut Isminur Eka 

Putri salah satu seorang staf di perpustakaan IAIN Palangka Raya, 

Isminur mengaku bahwa dirinya mengenal surat kabar dan mulai 

membaca surat kabar Republika semenjak kerja di perpustakaan. 

Sebenarnya saya mengenal dan mulai membaca surat kabar 

Republika semenjak saya kerja di sini kurang lebih selama satu 

tahun. Menurut saya surat kabar Republika bagus aja. Namun, 

saya masih bingung mencari kolom pembaca dan masih belum 

terlalu hafal.
54

 

 

Dapat terlihat jelas yang terjadi pada Isminur bahwa lingkungan 

dapat menjadi faktor munculnya motivasi seseorang dalam mengubah 

dirinya menjadi seseorang yang melek akan informasi. 

Berbeda dengan Muslimah yang memang sudah sejak dulu 

membaca surat kabar Republika, Muslimah memaknai surat kabar 

Republika sebagai surat kabar yang update dengan keterkinian, 

Muslimah beranggapan demikian disebabkan kurangnya berinteraksi 

dengan media televisi, hal tersebut juga disebabkan Muslimah sibuk 

dengan pekerjaannya. Untuk mengetahui segala macam informasi, 
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Muslimah mencarinya melalui surat kabar untuk memenuhi kebutuhan 

informasi yang menurutnya berita yang ditayangkan di televisi sudah 

tercover di surat kabar Republika ucapnya. 

Surat kabar Republika update dengan berita kekinian, ibu kan 

jarang nonton TV karena seharian kan kerja, nanti pulang ke 

rumah ada lagi kerjaan lain. Kemudian sebelum magrib sampai 

sesudah isya itu kan no TV. Jadi sedikit sekali artinya waktu 

untuk menonton TV. Paling ketika kumpul di depan pagi-pagi 

diadakan meeting itu sambil ada televisi tapi juga bukan berita 

yang berat-berat ibaratnya. Jadi semuanya tercover melewati 

berita yang ditulis di Republika itu. artinya ngga ketinggalan 

berita deh yang ada di TV ketika baca di koran.
55

 

 

Terlihat bahwa Muslimah adalah seseorang yang tidak mau 

ketinggalan informasi baik informasi tersebut ia dapatkan dari surat 

kabar online maupun cetak.  

Online dan cetak. Karena kalau cetak itu pagi biasanya sebelum 

mulai kerja. Kalau berita onlinenya itu di rumah. Tidak ada yang 

permanen, jadi situsional semuanya kalau misalnya.. eee 

pertama judul dulu ya yang dibaca ya kalau judulnya kekinian 

atau judul yang itu kita cari nah itu tu yang kita cari. jadi tidak 

ada keterikatan antara salah satu koran.
56

 

 

Sedangkan Tuti memaknai surat kabar Republika sebagai surat 

kabar yang memiliki unsur pendidikan dan memiliki kosakata yang 

bagus.
 
 

“Menurut saya bagus, tata bahasa yang digunakan bagus dan 

dilihat dari aspek pendidikannya juga bagus.”
57

 

 

Sedangkan menurut Badri Yanto, seorang staf perpustakaan 

IAIN Palangka Raya, memaknai surat kabar Republika sebagai surat 

kabar yang memiliki penyajian yang bagus dan dari segi penulisan yang 
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lumayan. Sehingga Badri Yanto dapat memastikan bahwa surat kabar 

Republika sebagai surat kabar yang menyajikan beritanya lebih jelas. 

“Kalau setau saya masalah penyajiannya bagus, dari segi 

penulisan lumayan, dari segi penyajian bisa dipastikan lebih 

jelas.”
58

  

 

Sri Agustini juga memiliki pemaknaan yang hampir sama 

dengan Badri Yanto, bahwa menurut Sri Agustini melihat dari sisi 

konten/isi merupakan surat kabar yang bagus karena memiliki kupasan 

yang jelas baik dari segi bahasa dan kritik-kritiknya yang tajam. 

“Republika itu bagus, isi kupasannya lumayan jelas, tata 

bahasanya bagus, dan selain itu kritik-kritiknya lumayan 

tajam.”
59

 

 

Berdasarkan wawancara mendalam dengan kesepuluh informan, 

dapat diketahui bahwa lima orang dari kesepuluh informan 

beranggapan bahwa  Republika adalah surat kabar yang banyak memuat 

berita-berita tentang ke-Islaman. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 

rubrik-rubrik yang bernuansa Islam di dalam surat kabar Republika, 

beberapa rubrik dimaksud ialah Islam Digest, Khazanah, Hikmah, dan 

Syariah. Menurut Ma‟arif dalam skripsi (Lusi Ekasari, 2015)  

menyatakan bahwa surat kabar Republika merupakan salah satu surat 

kabar yang konsisten dengan pemberitaan keislamannya dan 

mengusung nilai-nilai Islam bagi kemakmuran bangsa dan kaum secara 

luas. Republika mengangkat isu-isu nasional sebagai headline, namun 

seringkali juga mengangkat isu-isu umat Islam. Hal itu membawa 
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optimisme kaum muslim karena masih ada pengendali opini 

keumatan.
60

 

Di samping itu kesepuluh informan sepakat bahwa surat kabar 

Republika memiliki konten/isi yang bagus dilihat dari  penyanjian,  

beritanya update dengan kekinian, beritanya tidak dibuat-buat ketika 

mengabarkan berita konflik, mendidik, memiliki kosakata yang bagus, 

isi kupasan yang jelas dan memiliki tata bahasa yang bagus baik dengan 

kritik-kritiknya yang tajam. 

Dalam bagian ini kesepuluh informan menerjemahkan atau 

menginterpretasikan pesan-pesan fisik (teks) ke dalam suatu bentuk 

yang memiliki arti bagi penerima. Ketika informan membaca surat 

kabar Republika maka kesepuluh informan melakukan dekoding 

terhadap pesan yang ada di surat kabar Republika sehingga munculnya 

sebuah pemaknaan/penafsiran dalam pikiran informan terhadap surat 

kabar Republika.
61

 Hal tersebut juga tidak terlepas dari proses decoding 

dan encoding informan terhadap objek yang mana ketika khalayak 

dalam hubungannya berinteraksi dengan surat kabar, informan 

melakukan kegiatan penerimaan melalui pemaknaan terhadap isi pesan 

yang disampaikan oleh surat kabar. Teori resepsi berfokus pada cara 

informan memberi makna terhadap isi pesan surat kabar. informan 
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punya kebebasan dalam mengartikan makna dari isi pesan yang 

disampaikan oleh surat kabar. 

b. Manajemen Organisasi 

Dalam bagian ini hanya sebagian kecil dari kesepuluh informan 

yang melihat surat kabar Republika dipimpin oleh kalangan orang 

Islam. Misalnya Usman, ia melihat bahwa surat kabar Republika adalah 

surat kabar yang Islami terkait surat kabar Republika yang juga memuat 

berita Islam. Hal tersebut dapat dipastikan bahwa Usman juga 

mengetahui bahwa surat kabar Republika dipimpin oleh orang Islam.
62

  

Pemaknaan tersebut juga dimaknai oleh Siti Umroh, bahwa surat 

kabar Republika merupakan surat kabar yang memberitakan kabar 

seputar dunia Islam, Siti Umroh juga melihat bahwa surat kabar 

Republika surat kabar yang mewakili dari kalangan Islam. Dengan kata 

lain, Siti Umroh melihat surat kabar Republika dipimpin oleh orang 

Islam. Hal tersebut juga penyebab senangnya Siti Umroh membaca 

surat kabar Republika. 

“Ya selama ini kan dia mewakili kalangan Islam ya, maksudnya 

surat kabarnya. Jadi.. ya karena surat kabar Islam itu juga jarang 

maka saya lebih suka membaca surat kabar Republika.”
63

 

 

 Agus memiliki pandangan yang sama terhadap surat kabar 

Republika, bahwa surat kabar Republika merupakan surat kabar yang 

memuat kabar Islam seperti yang terdapat dalam rubrik Islam Digest. 
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Dengan kata lain Agus juga mengetahui bahwa surat kabar Republika 

dimiliki oleh kalangan Islam.
64

 

Siti Narani memiliki tanggapan yang sama terhadap surat kabar 

Republika, bahwa surat kabar Republika  adalah surat kabar yang 

memuat berita Islam selain memberitakan berita umum dengan kata 

lain, Siti Narani mengetahui bahwa surat kabar Republika  merupakan 

surat kabar yang dipimpin oleh kalangan orang Islam.
65

 Muchti 

Nurhidaya juga memiliki pandangan yang sama terhadap surat kabar 

Republika bahwa surat kabar Republika merupakan surat kabar 

cenderung menginformasikan kabar Islam, dengan kata lain Muchti 

juga mengetahui bahwa surat kabar Republika dipimpin oleh kalangan 

Islam.
66

 

Sebagian dari kesepuluh informan kurang dapat memberi 

tanggapan terhadap manajeman organisasi surat kabar Republika hal 

tersebut juga dapat dipengaruhi kurangnya pengetahuan informan 

terhadap surat kabar Republika yang dilatarbelakangi oleh kurangnya 

interaksi informan terhadap surat kabar, maupun sikap acuh tak acuh 

informan terhadap kesejarahan surat kabar. 

Seperti halnya Isminur Eka Putri hanya memaknai surat kabar 

Republika sebagai surat kabar yang bagus, dalam hal ini ia kurang dapat 

memberikan tanggapan yang detail terhadap surat kabar Republika itu 
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juga disebabkan Isminur baru mengenal dan membaca surat kabar 

Republika semenjak kerja di perpustakaan IAIN Palangka Raya.
67

 

Terlihat jelas bahwa pengetahuan informan terhadap surat kabar juga 

dipengaruhi oleh durasi waktu seseorang mengenal surat kabar tersebut. 

Muslimah juga kurang dapat memberikan tanggapan terhadap surat 

kabar Republika. Muslimah hanya memaknai surat kabar Republika 

sebagai surat kabar yang update dengan berita kekinian, dalam hal ini 

Muslimah hanya melihat surat kabar sebagai sumber informasi selain 

televisi. 

Walaupun Muslimah sudah lama berlangganan pelbagai macam 

surat kabar pada saat Muslimah bertempat tinggal dan berkerja di kota 

Pangkalanbun, namun Muslimah hanya memaknai surat kabar sebagai 

sumber informasi. 

Mulai dari dulu ya, kalau dulu sih berlangganan. Dulu pernah 

selama lima tahun berlangganan karena mendapat fasilitas dari 

anggota dewan jadi bapakkan anggota dewan jadi kita 

berlangganan semua, ee.. surat kabar besar nasional itu 

berlangganan dan difasilitasi jadi mubajirkan tidak dibaca gitu.
68

 

 

Tuti selaku koor. Tata Usaha pepustakaan IAIN Palangka Raya 

hanya memaknai surat kabar Republika sebagai surat kabar yang 

memiliki konten yang bagus baik dalam bahasa dan pendidikan. 

Dengan kata lain Tuti kurang mengetahui manajemen organisasi surat 
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kabar Republika, hal tersebut juga disebabkan kurangnya pengetahuan 

Tuti mengenai kesejarahan surat kabar Republika.
69

 

Badri Yanto salah seorang staf perpustakaan IAIN Palangka 

Raya juga memaknai surat kabar Republika dari aspek konten/isi, Badri 

Yanto hanya melihat surat kabar Republika sebagai surat kabar yang 

memiliki penyajian yang bagus baik dalam segi penulisan dan 

penyajian. Kurangnya Badriyanto memberikan tanggapan terhadap 

surat kabar Republika juga dipengaruhi oleh jarangnya informan 

berinteraksi dengan surat kabar Republika. Terlihat jelas bahwa 

Badriyanto tidak mengetahui manajemen organisasi surat kabar 

Republika. 

“Jarang sih kalau itu, tidak sering. Mungkin hitungannya paling 

banyak tiga kali”
70

 

 

Hal tersebut juga dimaknai oleh Sri Agustini, ia hanya 

berpendapat bahwa surat kabar Republika sebagai surat kabar yang 

memiliki konten yang bagus baik dalam isi kupasannya, tata bahasanya 

dan krititik-kritiknya yang tajam.
71

 Meskipun Sri Agustini sering sekali 

membaca surat kabar Republika. Namun, ia kurang dapat memberikan 

tanggapan terhadap surat kabar Republika dapat disebabkan kurangnya 

pengetahuan informan mengenai kesejarahan surat kabar Republika. 

Berdasarkan wawancara mendalam terhadap informan terkait 

pemaknaan surat kabar Republika dari aspek manajemen organisasi, 
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sebagian kecil dari informan mengetahui bahwa surat kabar Republika 

sebagai surat kabar yang dipimpin oleh kalangan Islam. Hal tersebut 

juga disebabkan surat kabar Republika memiliki rubrik yang 

memberitakan kabar seputar dunia Islam (Islam Digest, Khazanah, 

Syari’ah, Mualaf), pemaknaan tersebut juga didasari oleh masing-

masing pengalaman informan baik dari aspek intensitas interaksi 

terhadap surat kabar pun juga tidak terlepas dari latar belakang 

informan. Sedangkan sebagian besar dari kesepuluh informan kurang 

mengetahui manajemen organisasi surat kabar Republika, hal tersebut 

disebabkan kurangnya informan berinteraksi dengan surat kabar 

Republika dan juga disebabkan kurangnya pengetahuan informan 

terhadap sejarah surat kabar Republika. 

 

3. Pemaknaan Informan Terhadap Surat Kabar Kompas 

Masing-masing dari kesepuluh informan memiliki sudut pandang 

yang berbeda dalam memaknai surat kabar Kompas baik dalam melihat dari 

sisi konten/isi maupun dari manajemen organisasi. Hal tersebut tidak 

terlepas dari proses decoding dan enconding pada informan ketika informan 

berinteraksi dengan media (surat kabar) yang menimbulkan berbagai macam 

pemaknaan oleh informan. 

a. Konten/Isi 

Dalam memaknai konten/isi surat kabar Kompas masing-masing 

dari kesepuluh informan memiliki pemaknaan tersendiri, seperti halnya 

Usman selaku pustakawan sekaligus sebagai kepala perpustakaan IAIN 

Palangka Raya menganggap bahwa surat kabar Kompas sebagai surat 
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kabar yang bagus, baik dilihat dari mengabarkan berita analisa 

perekonomian, berita internasional dan berita politik. Namun disisi lain 

Usman juga tidak begitu tertarik dengan Kompas karena ia menganggap 

bahwa surat kabar Kompas sebagai surat kabar yang sekuler terkait 

pemberitaan tentang dunia Islam. 

 

Kalau Kompas ini menurut saya terkait dengan analisis 

ekonomi, analisa perekonomian, berita-berita Internasional juga 

bagus. Saya juga suka membaca surat kabar Kompas baik dari 

aspek berita politik. Cuma kenapa kita tidak begitu tertarik 

dengan  Kompas dibanding Republika, kalau menurut saya 

Kompas lebih sekuler daripada Republika terkait pemberitaan 

tentang Dunia Islam lebih dibela oleh surat kabar Republika 

ketimbang surat kabar Kompas. Di baca aja Kompas itu, bukan 

berarti sesuatu informasi yang dilarang, apalagi kalau kita tugas 

diperpustakaan itu kita menerapkan sistem demokrasi dalam 

informasi. Apa aja, apakah itu dikatakan orang misalnya aliran 

sesat atau apa itu masuk aja dalam perpustakaan. Cuma kita itu 

ada membuat analisa mungkinkan wajar-wajar aja, membuat 

analisa, membandingkan, kemudian hal-hal yang positif kita 

ambil. Kadang-kadang kan memang ada dosen yang kenapa 

perpustakaan itu katanya memasukan buku-buku yang misalnya 

paham yang tidak sesuai dengan faham salah seorang dosen atau 

apa, atau buku-buku yang sekuler atau apa, itu wajar tidak apa-

apa. Kita dunia pendidikan, Cuma kalau diminta menganalisis 

ya itu analisisnya. Saya tidak menganggap juga itu negatif.
72

 

 

Selain itu, alasan Usman tidak berlangganan Kompas di 

perpustakaan IAIN Palangka Raya disebabkan beberapa faktor di 

antaranya ialah aspek kebijakan anggaran, tidak ada tuntutan dari 

pengguna perpustakaan untuk memperbanyak koleksi surat kabar, dan 

motivasi membaca surat kabar cetak yang cenderung menurun karena 

adanya teknologi informasi seperti internet. 

Kenapa kita tidak melanggan koran selain Republika dan 

Kalteng Post karena dari aspek kebijakan anggaran, tidak ada 
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tuntutan dari pengguna perpustakaan untuk memperbanyak 

koleksi surat kabar, dan motivasi membaca surat kabar cetak 

yang cenderung menurun karena adanya teknologi informasi 

seperti internet.
73

 

 

Sama halnya yang dimaknai oleh Siti Umroh bahwa surat kabar 

Kompas dianggap sebagai surat kabar yang bagus dilihat dari kualitas 

konten/isi, namun juga dimaknai sebagai surat kabar yang tendensius 

oleh Siti Umroh karena kurang objektif ketika surat kabar Kompas 

memberitakan kabar keislaman. 

“Tendensius, memang dari sisi kualitas isi memang dia bagus 

gitu ya, cuma kadang-kadang karena dia bukan surat kabar 

Islam. Kesini-kesininya agak kurang objektiflah dengan kabar 

keislaman.”
74

 

 

Siti Umroh juga memiliki alasan yang sama dengan Usman 

mengapa perpustakaan tidak berlangganan Kompas, hal tersebut 

didasari tidak adanya anggaran dalam penambahan surat kabar nasional 

di perpustakaan IAIN Palangka Raya. 

“Tidak ada anggarannya”
75

 

Siti Narani juga memiliki tanggapan yang sama mengenai 

Kompas bahwa surat kabar Kompas merupakan surat kabar yang bagus 

dari sisi konten/isi, namun di sisi lain juga beranggapan bahwa surat 

kabar Kompas sebagai surat kabar yang lebih cenderung ke agama 

Katolik. 

“Mmm, kalau memaknai ya hampir sama seperti Republika. 

Cuma masih dalam tanda petik, informasi.. katanya sih ya benar 

nggaknya saya nggak ngerti juga. Kompas itu untuk redaktur eee 
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kepemimpinanannya itu lebih kecenderungan ke agama sebelah 

(Katolik), itu kan Kompas Kop Pastur disingkat sedangkan 

Republika kan lebih keislaman. Jadi kadang-kadang kalau kita 

membaca surat kabar mereka gitukan, dalam tanda petik ya? 

Nggak langsung di telan bulat-bulat gitu apa benar nggak ini 

informasi gitukan tergantung biasanyakan tergantung dari 

pimpinannya kemudian sampai ke jurnalisnya kan biasanyakan 

mereka punya misi tertentu.
76

 

 

Sama halnya Siti Narani, ia memiliki alasan yang sama dengan 

rekan kerjanya Usman, dan Siti Umroh terhadap tidak tersedianya surat 

kabar Kompas di perpustakaan IAIN Palangka Raya. Hal tersebut 

didasari terbenturnya anggaran. 

Karena tadi, memang anggarannya memang dikhususkan untuk 

surat kabar Nasional Republika. Kita terbentur anggaran, kita 

mau sih lebih banyak, lebih bagus kan? Sumber informasi. Tapi 

ya karena anggaran tadi itu,  jadi tidak berlangganan. Untuk 

sementara jadi yang Nasional hanya surat kabar Republika. 

 

Sedangkan dari sebagian kesepuluh informan memaknai surat 

kabar Kompas hanya memaknai surat kabar yang bagus dari sisi 

konten/isi, misalnya Isminur Eka Putri selaku staf perpustakaan 

memaknai surat kabar Kompas sebagai surat kabar yang bagus, namun 

Isminur mengakui bahwa dirinya tahu dengan surat kabar Kompas tapi 

ia tidak mengetahui surat kabar  Kompas secara detail. Hal tersebut 

karena perpustakaan tidak melanggan Kompas, ia hanya membaca surat 

kabar Kompas melalui internet . 

“Bagus aja, tapi di sini tidak berlangganan jadi tidak tau 

persisnya seperti apa surat kabar Kompas. Tahu, tapi belum baca 

yang cetak yang online aja.”
77
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Sama halnya Tuti Sugiarti, ia kurang mengetahui isi surat kabar 

Kompas. Namun di balik ketidaktahuannya mengenai Kompas, Tuti 

beranggapan surat kabar Kompas sebagai salah satu surat kabar bagus 

yang menjadi salah satu referensi bahan bacaan. 

“Karena tidak ada di sini jadi tidak tau isinya bagaimana, jadi 

saya cuma mengenal namanya saja. Kalau menurut saya 

sepintas, surat kabar Kompas bagus untuk menjadi salah satu 

referensi untuk dibaca.”
78

 

 

Sedangkan Muslimah memaknai surat kabar Kompas dari sisi 

konten/isi sebagai surat kabar yang tajam, berani menuliskan berita dan 

up to date. 

“Saya rasa lebih tajam, lebih berani dalam menuliskan berita 

dan juga update dalam berita kekinian”
79

 

 

Sri Agustini selaku staf perpustakaan IAIN Palangka Raya tidak 

memberikan tanggapan terhadap surat kabar Kompas, hal tersebut 

disebabkan ia tidak terlalu mengenal dan tidak pernah membaca surat 

kabar Kompas. 

“Tidak tau karena saya tidak terlalu mengenal dan tidak pernah 

membaca surat kabar Kompas.”
80

 

 

Sama halnya Agus, ia kurang dapat memberikan tanggapannya 

terhadap surat kabar Kompas. Hal tersebut juga disebabkan kurangnya 

informan berinteraksi dengan surat kabar Kompas. 

“Kalau surat kabar nasional Kompas, karena saya cuma sekali 

dua kali saja membacanya kalau ga salah dan kita tidak 
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berlangganan surat kabar Kompas, jadi saya kurang bisa 

memberi tanggapan.”
81

 

 

Dibalik ketidak tahuan Agus mengenai surat kabar Kompas, ia 

juga tidak mengetahui alasan perpustakaan IAIN Palangka Raya tidak 

berlangganan Kompas. 

“Kalau itu.. apa ya? Kompas saya kurang tau kenapa jadi 

Republika aja yang berlangganan tidak koran lain, jadi seperti 

itu aja alasannya.”
82

 

 

Badri Yanto beranggapan bahwa surat kabar Kompas memiliki 

konten/isi yang kurang lebih sama dengan Republika, menurutnya 

tergantung pada konten/isi yang di tawarkan sehingga menimbulkan 

penilaian dari pembacanya. 

“Kalau surat kabar Kompas menurut saya beda-beda tipis aja 

sama Republika, cuma itu dari segi pembacanya aja lagi yang 

mana penyajian lebih maksimal atau masalah srek atau 

nggak.”
83

 

 

Sedangkan Muchti Nurhidaya memaknai surat kabar Kompas 

sebagai surat kabar yang dikenal dengan bahasa yang lebih nasional dan 

lebih ke politik. 

“Kompas itu memang lebih nasional bahasanya yang biasanya 

lebih ke Politik dan kenalnya cuma sekedar itu aja”
84

 

 

Muchti memiliki anggapan yang sama dengan rekan-rekan 

kerjanya mengenai alasan tidak tersedianya surat Kompas  di 
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perpustakaan IAIN Palangka Raya, yang disebabkan kondisi keungan di 

IAIN Palangka Raya. 

“Kembali lagi karena itu keputusan dari IAIN, Saya kira kita 

juga mengusulkan juga untuk Kompas tapi itu tergantung 

dengan dana ataupun kondisi keuangan IAIN itu sendiri.”
85

 

 

Berdasarkan wawancara mendalam kepada informan terkait 

pemaknaan surat kabar Kompas dari aspek konten/isi, sebagian besar 

informan menyatakan bahwa surat kabar Kompas dikenal sebagai surat 

kabar yang memiliki konten/isi yang bagus terkait dengan analisa 

perekonomiannya, bahasanya dan update dengan berita kekinian. Di sisi 

lain sebagian kecil dari informan beranggapan surat kabar Kompas 

kurang objektif  ketika mengabarkan berita Islam. Selain hal tersebut 

ketidak beradaan surat kabar Kompas di perpustakaan IAIN Palangka 

Raya disebabkan beberapa faktor yang diantaranya kebijakan anggaran, 

tidak ada tuntutan dari pengguna perpustakaan untuk memperbanyak 

koleksi surat kabar, dan motivasi membaca surat kabar cetak yang 

cenderung menurun karena adanya teknologi informasi seperti internet. 

Di samping itu sebagian kecil dari kesepuluh informan kurang 

mengenal dan kurang mengetahui surat kabar Kompas sehingga 

informan tidak dapat memberikan tanggapan terhadap surat kabar 

Kompas. Hal tersebut juga didasari dengan kurangnya informan 

berinteraksi terhadap surat kabar Kompas dan kurangnya pengetahuan 

informan mengenai kesejarahan surat kabar Kompas.  
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b. Manajemen Organisasi 

Dalam bagian ini hanya sebagian kecil dari kesepuluh informan 

yang mengetahui bahwa surat kabar Kompas dipimpin dari kalangan 

agama Katolik, misalnya Siti Narani sebagai pustakawan perpustakaan 

IAIN Palangka Raya ia mengetahui bahwa surat kabar Kompas 

dipimpin oleh kalangan agama Katolik.  

Hal tersebut juga disebabkan Siti Narani kurang percaya 

terhadap surat kabar Kompas dengan berita-berita yang bertemakan 

Islam yang dikabarkan oleh surat kabar Kompas. 

Mmm, kalau memaknai ya hampir sama seperti Republika. 

Cuma masih dalam tanda petik, informasi.. katanya sih ya benar 

nggaknya saya nggak ngerti juga. Kompas itu untuk redaktur eee 

kepemimpinannya itu lebih kecenderungan ke agama sebelah 

(Katolik), itu kan Kompas Kop Pastur disingkat sedangkan 

Republika kan lebih keislaman. Jadi kadang-kadang kalau kita 

membaca surat kabar mereka gitukan, dalam tanda petik ya? 

Nggak langsung di telan bulat-bulat gitu apa benar nggak ini 

informasi gitukan tergantung biasanyakan tergantung dari 

pimpinannya kemudian sampai ke jurnalisnya kan biasanyakan 

mereka punya misi tertentu.
86

 

 

Selain Siti Narani, Usman mengetahui bahwa surat kabar 

Kompas kurang membela Islam ketika mengabarkan berita konflik, 

dengan kata lain Usman mengetahui bahwa dari segi manajemen 

organisasi surat kabar Kompas dipimpin dari kalangan agama Katolik.
87

 

Pemaknaan Usman terhadap surat kabar Kompas juga dimaknai oleh 

Siti Umroh selaku pustakawan perpustakaan IAIN Palangka Raya, Siti 
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Umroh beranggapan bahwa surat kabar Kompas sebagai surat kabar 

yang tendensius yakni surat kabar yang lebih berpihak kepada agama 

Katolik dan kurang berpihak kepada agama Islam. 

“Tendensius, memang dari sisi kualitas isi memang dia bagus 

gitu ya, cuma kadang-kadang karena dia bukan surat kabar 

Islam. Kesini-kesininya agak kurang objektiflah dengan kabar 

keislaman.”
88

 

 

Dengan kata lain Siti Umroh mengetahui bahwa surat kabar 

Kompas dipimpin dari kalangan agama Katolik. 

Di sisi lain, sebagian besar dari informan kurang dapat memberi 

tanggapan terhadap surat kabar Kompas dari aspek manajemen 

organisasi surat kabar Kompas. Hal tersebut didasari kurangnya 

interaksi dan pengetahuan kesejarahan informan terhadap surat kabar 

Kompas. Misalnya Isminur Eka Putri selaku staf perpustakaan ia hanya 

mengetahui surat kabar Kompas melalui internet namun ia belum 

pernah melihat dan membaca surat kabar Kompas yang tercetak. 

“Tahu, tapi belum baca yang cetak yang online aja ”
89

 

 

Sama halnya dengan salah satu rekan kerjanya Muslimah selaku 

staf perpustakaan di lantai tiga, walaupun Muslimah sering membaca 

surat kabar Kompas. Namun dari sudut pandang Muslimah ia hanya 

memaknai surat kabar Kompas sebagai surat kabar yang memiliki 

konten/isi yang bagus, Muslimah kurang dapat memberikan tanggapan 

terhadap manajemen organisasi surat kabar Kompas. Hal tersebut juga 
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dikarenakan kurangnya pengetahuan Muslimah mengenai sejarah surat 

kabar Kompas, ia hanya beranggapan bahwa semakin banyak surat 

kabar semakin bagus hal tersebut juga disebabkan Muslimah tidak ada 

keterikatan pada salah satu media surat kabar. 

Hmm, karena saya tidak tau sejarahnya saya memaknai dari 

berita-berita yang ditawarkan oleh masing-masing surat kabar 

itu makin banyak makin bagus asalkan kompetiternya sehat gitu 

aja mungkin ya asalkan berkompetisi sehat cara menyajikannya 

berlomba-lomba sebaik, seeklusif se-kekinian mungkin menurut 

saya itu sih. Karena tidak permanen dengan itu,  mereka para 

pustakawan tau mungkin  karena mereka penyelenggara berita. 

Kalau kitakan hanya penikmat, penikmat berita.
90

 

Tuti juga kurang dapat memberikan tanggapan terhadap surat 

kabar Kompas mengenai manajemen organisasi surat kabar Kompas, 

hal tersebut juga disebabkan kurangnya Tuti berinteraksi dengan surat 

kabar Kompas dan tidak tersedianya surat kabar Kompas di 

perpustakaan IAIN Palangka Raya.
91

  

Sri Agustini sebagai staf perpustakaan juga kurang dapat 

memberikan tanggapan terhadap surat kabar Kompas baik dari aspek 

konten/isi maupun dari aspek manajemen organisasi. Hal tersebut juga 

disebabkan kurang mengenalnya Sri Agustini terhadap surat kabar 

Kompas.
92

 Sama halnya Agus juga kurang dapat memberikan 

tanggapan terhadap surat kabar Kompas baik dari aspek konten/isi 

maupun manajemen organisasi surat kabar tersebut. Hal tersebut juga 

dipengaruhi oleh kurangnya Agus berinteraksi terhadap surat kabar 

Kompas. 
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“Kalau surat kabar nasional Kompas, karena saya cuma sekali 

dua kali saja membacanya kalau ga salah dan kita tidak 

berlangganan surat kabar Kompas, jadi saya kurang bisa 

memberi tanggapan.”
93

 

 

Berdasarkan wawancara mendalam kepada kesepuluh informan 

terhadap manajemen organisasi surat kabar Kompas, sebagian besar 

dari kesepuluh informan kurang dapat memberikan tanggapannya 

terhadap surat kabar Kompas, hal tersebut karena kurangnya interaksi 

informan terhadap surat Kompas dan kurangnya pengetahuan informan 

terhadap surat kabar Kompas. Dengan kata lain pengetahuan dan 

interaksi terhadap surat kabar mempengaruhi seseorang dalam 

memberikan pemaknaan maupun penilaian terhadap surat kabar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 
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A. Kesimpulan 

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, maka peneliti menyimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Berdasarkan wawancara mendalam dengan kesepuluh informan, dapat 

diketahui bahwa lima orang dari kesepuluh informan beranggapan bahwa  

Republika adalah surat kabar yang banyak memuat berita-berita tentang ke-

Islaman. Di samping itu kesepuluh informan sepakat bahwa surat kabar 

Republika memiliki konten/isi yang bagus. Terkait pemaknaan surat kabar 

Republika dari aspek manajemen organisasi, sebagian kecil dari informan 

mengetahui bahwa surat kabar Republika sebagai surat kabar yang dipimpin 

oleh kalangan Islam. Sedangkan sebagian besar dari kesepuluh informan 

kurang mengetahui manajemen organisasi surat kabar Republika, hal 

tersebut disebabkan kurangnya informan berinteraksi dan kurangnya 

pengetahuan kesejarahan terhadap surat kabar Republika. 

2. Sedangkan pada surat kabar Kompas dari aspek konten/isi, sebagian besar 

dari kesepuluh informan surat kabar Kompas dikenal sebagai surat kabar 

yang memiliki konten/isi yang bagus terkait dengan analisa 

perekonomiannya, bahasanya dan update dengan berita kekinian. Di sisi lain 

sebagian kecil dari informan beranggapan surat kabar Kompas dianggap 

sebagai surat kabar yang  kurang objektif  ketika mengabarkan berita Islam. 

Selain hal itu, ketidak beradaan surat kabar Kompas di perpustakaan IAIN 

Palangka Raya disebabkan beberapa faktor diantaranya kebijakan anggaran, 

tidak ada tuntutan dari pengguna perpustakaan untuk memperbanyak 
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koleksi surat kabar, dan motivasi membaca surat kabar cetak yang 

cenderung menurun karena adanya teknologi informasi seperti internet. Di 

samping itu sebagian kecil dari kesepuluh informan kurang mengenal dan 

kurang mengetahui manajemen organisasi surat kabar Kompas. Sehingga 

informan tidak dapat memberikan tanggapan terhadap surat kabar Kompas. 

Hal tersebut didasari dengan kurangnya informan berinteraksi terhadap surat 

kabar Kompas dan kurangnya pengetahuan informan mengenai kesejarahan 

surat kabar Kompas. 

 

B. Rekomendasi 

Melengkapi isi dari skripsi ini maka peneliti merekomendasikan 

beberapa point sebagai berikut: 

a. Eksplorasi yang telah dilakukan peneliti terhadap pemaknaan pegawai dan 

pustakawan perpustakaan IAIN Palangka Raya terhadap surat kabar 

Republika dan Kompas bukanlah sesuatu hal yang bersifat puncak, tetapi 

peneliti merasa belum maksimal dan mempunyai banyak kekurangan. Oleh 

sebab itu, kepada peneliti-peneliti lain, agar lebih memfokuskan kepada 

hasil penelitian agar tujuan penelitian dapat terwujud secara hakiki. 

b. Selanjutnya yang diharapkan dari peneliti juga adalah kritik dan saran yang 

bersifat kontributif dan konstruktif, karena hasil penelitian sederhana ini 

masih jauh dari kesempurnaan. 

c. Harapan yang terakhir semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberi 

masukan terhadap pihak perpustakaan IAIN Palangka Raya khususnya 



  64 

 

kepada pemangku pengambil kebijakan agar memikirkan dalam menambah 

koleksi surat kabar nasional di perpustakaan IAIN Palangka Raya 

khususnya surat kabar Kompas, agar nantinya koleksi surat kabar nasional 

di perpustakaan IAIN Palangka Raya beragam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Buku: 

 

Ardianto Elvinaro,  dkk,  Komunikasi Massa Suatu Pengantar,  Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media. 

 

Bungin, Burhan H. M., Penelitian Kulitatif Komunikas: Ekonomi, Kebijakan 

Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana, 2010. 



  65 

 

 

D. Ruben, Brent, P. Stewart Lea,  Komunikasi dan Perilaku Manusia, Jakarta:  

Rajawali Pers,  2013. 

 

Fiske John,  Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta: Rajawali Pers,  2012. 

 

Fauzi Arifatul Choiri, Kabar-kabar Kekerasan dari Bali, Cet. I, Yogyakarta: LkiS, 

2007 

 

IAIN Palangka Raya, Buku Profil dan Panduan Perpustakaan Institut Agama 

Islam Negeri Palangka Raya,  2015. 

 

Kriyantono Rachmat,  Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis 

Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, 

Komunikasi Pemasaran,  Jakarta: Kencana,  2006. 

 

Maleong, J Lexi., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remadja 

Rosdakarya, 2000. 

 

Morissan,  Teori Komunikasi Individu Hingga Massa,  Jakarta: Kencana, 2013. 

 

NS  Sutaro,  Perpustakaan dan Masyarakat,  Jakarta: Sagung Seto,  2006. 

 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, PEDOMAN 

PENULISAN SKRIPSI,  2013. 

 

Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, Cet.I, Yogyakarta: LkiS, 2007. 

 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014, Tentang Jabatan Fungsional 

Pustakawan Dan Angka Kreditnya. , Pasal 1 ayat 1 dan 3. 

 

Sugiyono,  Memahami Penelitian Kualitatif,  Bandung: Alfabeta,  2010. 

 

Undang-undang Republik Indonesia,  Nomer 43 Tahun 2007,  Tentang 

Perpustakaan. 

Undang-undang Republik Indonesia, No. 5 Tahun 2014,  Tentang Aparatur Sipil 

Negara. 

 

Undang-undang Republik Indonesia, No. 43 tahun 1999, tentang pokok-pokok 

kepegawaian. 

 

Poerwadarminta W. J. S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Ed. III, Cet. IV, 

Jakarta: Balai Pustaka, 2007. 

 

Jurnal dan Skripsi: 



  66 

 

 

Eugene Cindy, “Pemaknaan Remaja Surabaya Mengenai Sensualitas Perempuan 

Dalam Video Klip Stellar “Marionette””, Skripsi, Surabaya: Universitas 

Katolik Widya Mandala Surabaya, 2016, terarsip 

http://repository.wima.ac.id (online 27 Januari 2017). 

 

Ekasari Lusi, “Proporsi Berita Keislaman Dalam Surat Kabar Republika”, Skripsi, 

Semarang: UIN Walisongo, 2015, t.d., terarsip 

http://eprints.walisongo.ac.id (online 18 November 2017). 

 

Hidayat Mien,  “Makna dan Pemaknaan Aplikasi dalam Penelitian”, terarsip 

www.academia.edu,  (online 5 Januari 2017). 

 

Hamid Annisa Nur, “Pemaknaan Remaja Terhadap Lambang Pada Iklan Provider  

Seluler (Studi Pada Iklan IM3 versi kamseupay)”, Skripsi, Depok: 

Universitas Indonesia, 2012.pdf, terarsip http://lib.ui.ac.id (online 5 Juni 

2017). 

 

Sakina Nisa, “Pemaknaan Khalayak Golongan Bawah Pengguna Blackberry 

Terhadap Broadcast Message (BM)”, Skripsi, Depok: Universitas 

Indonesia, 2012.pdf, terarsip http://lib.ui.ac.id (online 5 Juni 2017). 

 

Sabti Fajar Laela,  Novel dan Penerimaan Pesan Khalayak (Studi Penerimaan 

Pesan Khalayak Terhadap Isi Novel “Ronggeng Dukuh Paruk” Karya 

ahmad Tohari),  Jurnal, Surakarta: Universitas Sebelas Maret,  2014, 

terarsip www.jurnalkommas.com (online 26 Januari 2017). 

 

Pujianti Riska, “Pemaknaan Pustakawan Terhadap Penyalahgunaan Koleksi 

Bahan Perpustakaan: Studi Kasus di Perpustakaan The Japan Foundation 

Jakarta”, Skripsi, Depok: Universitas Indonesia,  2011, terarsip 

http://lib.ui.ac.id (online 27 Desember 2016). 

 

Internet: 
 

http://www.4imn.com/topAsia/, (online 24 Oktober 2017). 

republika.co.id/page/about, (online 27 Agustus 2017). 

http://repository.wima.ac.id/
http://eprints.walisongo.ac.id/
http://lib.ui.ac.id/
http://lib.ui.ac.id/
http://www.jurnalkommas.com/
http://lib.ui.ac.id/
http://www.4imn.com/topAsia/,%20(online
http://www.republika.co.id/page/about-us/peta-iklan

