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MOTTO 

 

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal 

kamu mengetahui." 

(Q.S Al-Baqarah ayat 188) 

 

Barang siapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu aku 

beri gajinya, maka sesuatu yng diambil di luar gajinya itu adalah penipuan 

(haram).” 

(HR. Abu Daud, Hakim dari Buraidah) 

 

 

 



 
 

vi 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam. 

Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sebab hanya dengan karunia-Nyalah 

penulis dapat menyelesaikan Skripsi sederhana ini. Shalawat serta salam semoga 

tetap tercurahkan keharibaan baginda tercinta Nabi Muhammad SAW, yang telah 

membawa umatnya dari zaman kedzaliman menuju zaman kebenaran yang 

sesungguhnya. 

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada 

Ayahanda La Alida dan Ibundaku Wambone, lewat doa restu dari beliau berdua 

anakmu ini dapat berjuang, diberikan kesehatan, dimudahkan rizeki dan segala 

urusan selama menempuh pendidikan. 

Kakakku Suhartini, Wa Nani, Alidarmanto dan Aliadin A yang telah memberi doa 

dan keceriaan dalam hidup dan hari – hari penulis. 

Keluarga Om Masigode, Om Dewaruki, Om Pa’a, Tante Juhani, Tante Marufia, 

Tante Januara dan Keluarga Besarku lainnya. 

Sahabat-sahabatku 

“ Isnawati, asdin, irma suriadin, alan, sumarlin, arno, iwan, andi, mas sutekno, 

ocin, azis, fuji, asrul, sariadi, riswanto, sarianto, rudi, risal, maldin, uti, sardi, evi, 

mas andi, toya, wa tora, emi, yuni wulandari, hilda, kaya, intan, ria, satri, alija, 

fero, isra, ningsi, yuni, ibnu, abson, tri, hafid, ikbal, izul, arif, ita, rina, kiki, tiwi, 

alfi, fera terima kasih atas dukungan, bantuan, suport, keceriaan, selama ini 

semoga kita tetap menjadi sahabat selamanya. 

Dosen Pembimbing Skripsiku 

Mubarok, S.Sos, M.Si  dan Ibu Dian Marhaeni K, S.Sos, M.Si selaku dosen 

pembimbing skripsiku, terima kasih banyak...bapak dan ibu.., saya sudah dibantu 

selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, saya tidak akan lupa atas bantuan dan 

kesabaran dari bapak dan ibu selama membimbing saya. 

Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi 

Terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yg sangat berarti 

yang telah kalian berikan kepada kami..... 

  



 
 

vii 
 

HUBUNGAN PEMBERITAAN KORUPSI DI SUARA MERDEKA DAN 

TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN SIKAP PEMBACA SUARA 

MERDEKA TENTANG PENCEGAHAN KORUPSI  

OLEH 

SURIONO 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 

ABSTRAK 

 

 Masalah  korupsi  telah  menjadi  perbincangan  yang  sangat  hangat  

ditengah-tengah  masyarakat,  terutama  bagi  sebuah  media  massa  baik  lokal  

maupun nasional. Saat ini, Media massa merupakan satu pilar yang berperan 

dalam  pemberantasan korupsi. Tingkat konsistensi yang diberikan media massa 

dalam keikutsertaaannya memberantas korupsi terlihat dalam mengungkap  kasus-

kasus  yang bersinggungan  dengan  kepentingan  dan  uang  rakyat.  Hal tersebut 

yang menjadi latar belakang munculnya penelitian ini. Masalah yang muncul: 

Apakah ada Hubungan Pemberitaan Korupsi di Suara Merdeka dan Tingkat 

Pengetahuan dengan sikap Pembaca Suara Merdeka Tentang Pencegahan 

Korupsi? 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan 

Pemberitaan Korupsi di Suara Merdeka dan Tingkat Pengetahuan dengan sikap 

Pembaca Suara Merdeka Tentang Pencegahan Korupsi. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan Teori Uses and Gratifications yaitu khalayak memegang 

peranan penting dalam pemilihan dan pengunaan media untuk memenuhi 

kebutuhannya. Penggumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan 

dilaksanakan pada 100 pelanggan suara merdeka di kecamatan genuk. Analisis 

data pada penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi SPSS 16. Teknik sampling 

yang digunakan adalah Incidental Sampling dan teknik pengujian data yang 

digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas dan analisis regresi berganda.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pada pengujian regresi secara 

bersama sama terhadap variabel terikatnya dilakukan dengan menggunakan uji F. 

Hasil perhitungan statistik menunjukan bahwa nilai F hitung = 1,724. Dengan 

menggunakan batas signifikansi 0,05, maka diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang 

menyatakan bahwa secara simultan variabel Pemberitaan Korupsi di Suara 

Merdeka dan Tingkat Pengetahuan mempunyai pengaruh terhadap Siakap 

Pembaca Suara Merdeka Tentang Pencegahan Korupsi. 

 

Kata Kunci: Pemberitaan Korupsi, Tingkat Pengetahuan, Sikap Pembaca.  
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THE CORRELATION OF CORRUPTION REPORTING ON SUARA 

MERDEKA AND KNOWLEDGE LEVEL WITH THE ATTITUDE OF 

SUARA MERDEKA READERS ABOUT CORRUPTION PREVENTION 

BY 

SURIONO 

SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY SEMARANG 

ABSTRACT 

 

Corruption problem has become recent issue in our society, mainly for 

either local or national mass media. Nowadays, mass media is a pillar which takes 

role in eradicating corruption. Their consistency level to get involved in 

corruption prevention can be seen from uncovering cases related to public 

necessity and money. This becomes the background of this study. The problems 

appear: is there any correlation of corruption reporting on Suara Merdeka and 

knowledge level with the attitude of Suara Merdeka readers about corruption 

prevention? 

This study aims to find out the correlation of corruption reporting on Suara 

Merdeka and knowledge level with the attitude of Suara Merdeka readers about 

corruption prevention. This study was conducted through the theory of Uses and 

Gratifications where the public take important role  in selecting and using media 

in order to fulfil their need. The data were collected through questionnaire 

distribution, and it took 100 customers of Suara Merdeka in Genuk. The data were 

analyzed using SPSS 16 application. It employed incidental sampling, while the 

techniques of data analyses used were validity and reliability tests, and multiple 

regression analysis. 

The finding of this study showed that: it employed F test to measure the 

regression test toward the dependent variable. It resulted statistical computation 

which showed that F count was = 1.724, with significant level of 0,000. The value 

is lower than 0.05. This means that the hypothesis which states that the variable of 

corruption reporting on Suara Merdeka and level knowledge simultaneously has 

an effect on the attitude of Suara Merdeka readers about corruption prevention. 

 

Keywords: Corruption Reporting, Knowledge Level, Reader’s Attitude. 
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