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Pemberitaan mengenai aktivitas politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

merupakan bagian paling hangat untuk diperbincangkan. Media massa pada umumnya 

memberitakan aktivitas politik yang buruk pada DPR itu sendiri, tanpa melihat aktivitas 

politik para anggota DPR secara keseluruhan. Melalui media online yang dimiliki oleh DPR, 

dapat mengimbangi pemberitaan pada media massa luar, sehingga aktivitas politik anggota 

DPR dapat dilihat secara objektif dan keseluruhan. Aktivitas apa saja yang dilakukan oleh 

para anggota DPR dalam melaksanakan tugas selama 5 tahun kedepan, untuk inilah menjadi 

tujuan untuk mengetahui bagaimana isi pemberitaan aktivitas politik Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di media online DPR.go.id Periode Bulan Januari – 

Februari 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Analisis isi 

adalah teknik penelitian untuk memaparkan isi yang dinyatakan secara objektif, sistematik 

dan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua berita terkait ktivitas politik 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di media online DPR.go.id Periode Bulan 

Januari – Februari 2013. Penelitian ini menggunakan teknik total sampling dengan sebanyak 

366 item berita, dengan 183 item berita pada bulan Januari dan 183 item berita pada bulan 

Februari. Adapun unit analisis yang digunakan adalah jenis berita, tipe liputan, tema berita, 

sifat pesan, dimensi berita, dan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan jenis berita dalam 

suatu berita di situs DPR.go.id keseluruhan menggunakan jenis berita straight news. Yakni 

sebanyak 100%. Adapun tipe liputan yang paling banyak digunakan adalah tipe liputan satu 

sisi, yaitu 58,4%. Unit analisis tema berita menghasilkan tema berita paling banyak adalah 

kombinasi, dengan persentase 56,8%. Berkaitan dengan banyak berita yang ditampilkan 

straight news maka unsur sifat pesan yang ditampilkan lebih banyak menggunakan 

kombinasi, yakni sekitar 31,6%. Untuk unit analisis dimensi berita mengenai aktivitas politik 

DPR yang sering muncul dimensi berita kombinasi yaitu 34,1%. Berdasarkan unit analisis 

narasumber yang sering melakukan banyak aktivitas politik di DPR yakni Pimpinan DPR RI 

dengan persentase 15,5%. Kesimpulan dari aktivitas politik DPR ini bahwa media online 

DPR go.id mempunyai tanggung jawab sosial, hal ini didasarkan pada kategori sifat pesan  

yang mencatat sekitar 31,6% berita memiliki tema berupa kombinasi yang cenderung lebih 

memberikan penggabungan sifat pesan, sehingga berdampak pemberitaan DPR yang lebih 

terbuka atau transparan atas aktivitas politiknya maka informasi dapat dipertanggung 

jawabkan oleh masyarakat Indonesia.  

 


