
 

 

ABSTRAK 

LAURA HILMI, Kredibilitas Surat Kabar Harian Umum Pikiran Rakyat dalam 

Pandangan Mahasiswa (Penelitian Kualitatif Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Jurnalistik Angkatan 2015 UIN SGD Bandung). 

Penelitian ini mengeksplorasi mengenai kredibilitas dari surat kabar Harian 

Umum Pikiran Rakyat dalam pandangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Jurnalistik 

Angkatan 2015 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Secara 

bahasa, kredibilitas (credibility) artinya kepercayaan atau keadaan dapat dipercaya, 

berakar kata credible yang artinya dapat dipercaya. Fenomena yang terjadi saat ini 

adalah banyaknya informasi hoax atau berita bohong. Adanya informasi bohong 

tersebut telah mempengaruhi pandangan masyarakat dan keterpercayaan masyarakat 

terhadap informasi dan berita di media massa. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mahasiswa jurnalistik 

dalam memandang kredibilitas surat kabar Harian Umum Pikiran Rakyat, yang 

meliputi tiga dimensi yaitu keseimbangan, kejujuran, dan aktualitas atau kekinian 

pemberitaan.  

Penelitian ini menggunakan teori atau konsep teori atau konsep Kredibilitas 

media sebagai landasan. Kredibilitas Media (Media Credibility) adalah tingkat 

keterpercayaan pemberitaan media. Semakin kredibel sebuah media, maka tingkat 

kepercayaan publik terhadap pemberitaan media tersebut semakin tinggi. 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan 

menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi lapangan. Metodologi 

dengan pendekatan kualitatif digunakan agar memiliki gambaran yang lengkap dan 

benar tentang pokok maslaah yang akan diteliti. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kredibilitas surat kabar Harian Umum 

Pikiran Rakyat dalam pandangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Jurnalistik UIN SGD 

Bandung adalah positif. Secara garis besar surat kabar Harian Umum Pikiran Rakyat 

adalah surat kabar yang kredible sebagai surat kabar tingkat regional di Jawa Barat. 

Namun tetap harus dilakukan evaluasi lagi di beberapa dimensi terutama mengenai 

pemilihan judul berita dan kelengkapan unsur berita. Selain itu, wilayah sirkulasi atau 

peredaran surat kabar juga perlu ditinjau kembali agar seluruh warga Jawa Barat dapat 

membaca dan menerima informasi dari surat kabar Harian Umum Pikiran Rakyat lebih 

mudah. Penelitian ini mengukur kredibilitas surat kabar Harian Umum Pikiran Rakyat 

dalam pandangan mahasiswa. Penelitian kredibilitas terkait dengan surat kabar Harian 

Umum Pikiran Rakyat baru pertama kali dilakukan setelah 52 tahun koran tersebut 

berdiri. 
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