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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG  

Media massa merupakan salah satu alat dalam proses komunikasi massa, 

karena media massa mampu menjangkau khalayak yang lebih luas dan relatif 

lebih banyak, heterogen, anonim, pesannya bersifat abstrak dan terpencar. Media 

massa sendiri dalam kajian komunikasi massa sering dipahami sebagai perangkat-

perangkat yang diorganisir untuk berkomunikasi secara terbuka dan pada situasi 

yang berjarak kepada khalayak luas dalam waktu yang relatif singkat (McQuail, 

2000:17).  

Media massa pada awalnya dikenal dengan istilah pers yang berasal dari 

bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris berarti press. Secara harafiah pers 

berarti cetak, dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau 

publikasi secara tercetak (print publications). Dalam perkembangannya pers 

mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian sempit dan pers dalam 

pengertian luas. Pers dalam arti luas adalah meliputi segala penerbitan, termasuk 

media massa elektronika, radio siaran dan televisi siaran, sedangkan pers dalam 

arti sempit hanya terbatas pada media massa cetak, yakni surat kabar, majalah dan 

bulletin kantor berita (Onong, 2002:145). 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (POLRI) adalah lembaga yang punya nama besar di Indonesia, yang 

pertama adalah baru dari segi usia namun merupakan momok yang menakutkan 
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bagi koruptor. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah 

institusi penegak hukum yang telah berusia tua. Dua lembaga ini merupakan 

institusi yang memiliki otoritas untuk menangani/memeriksa para pelaku 

kejahatan termasuk tindak korupsi. Namun, belakangan kedua lembaga ini 

mengalami perseteruan yang menyedot perhatian bangsa Indonesia. 

Perseteruan ini banyak diberitakan oleh media massa baik media 

elektronik maupun media cetak. Gambaran-gambaran kasus konflik Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(POLRI) dikemas dalam berita pada berbagai media. Tidak terkecuali media 

cetakHarian KOMPAS dan Harian REPUBLIKA, kedua media tersebut pada edisi 

Januari 2015 secara kontinyu mmberitakan apapun yang berkenaan atau 

berhubungan dengan kasus konflik atau perseteruan tersebut. Meski setiap media 

memiliki ideologi secara tekhnis yag berbeda namun secara garis besar isu yang 

ditimbulkan hampir sama. Hal yang seperti ini disebut frame. Dengan kata lain 

media membuat frame–frame tertentu terkait adanya konflik Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(POLRI). Perseteruan yang melibatkan dua lembaga hukum Indonesia ini 

dibingkai dan dikemas sesuai dengan pandangan masing-masing wartawan 

maupun media. Untuk mengemas berita tersebut, mereka menggunakan cara 

menonjolkan fakta yang satu dan mengabaikan fakta yang lainnya dan 

menggunakan berbagai strategi wacana untuk memperkuat fakta yang akan 

ditonjolkan tersebut dalam sebuah teks berita. Wartawan kedua media tersebut 

secara sadar melakukan proses pengabaian dan penonjolan dari konstruksi teks 
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beritanya, proses tersebut mengarah dalam konsep yang di sebut framing atau 

pembingkaian. 

Kasus perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) ini tentu saja mendapatkan 

perhatian kusus dari media media di Indonesia, tidak terkecuali media cetak 

KOMPAS dan REPUBLIKA. kedua media cetak ini berusaha memenuhi 

kebutuhan masyarakat tentang bagaimana proses dan imbas dari konflik  tersebut.  

Pemberitaan dala media tersebut dikonstruksi secara berkesinambungan dari awal 

mencuaknya kasus tersebut hingga perseteruan semakin meluas.KOMPAS dan 

REPUBLIKA dipilih oleh peneliti karna kedua media cetak ini memiliki karakter 

pemberitaan politik yang kuat. 

Analisis framing sebagai suatu metode analisis isi media, terbilang baru. Ia 

berkembang terutama berkat pandangan kaum konstruksionisme. Paradigma ini 

mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang 

dihasilkannya. Konsep mengenai konstruksionisme diperkenalkan oleh sosiolog 

interpretatif, Peter L. Beger bersama Thomas Luckman, yang banyak menulis 

karya dan menghasilkan tesis mengenai konstruksi sosial dan realitas. Tesis 

utamadari Berger adalah manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, 

dinamis, dan plural secara terus-menerus. Bagi Berger, realitas itu tidak dibentuk 

secara ilmiah tidak juga sesuatu yang diturunkan Tuhan, tetapi ia dibentuk dan 

direkonstruksi. Dengan pemahaman seperti itu, realitas berwajah ganda / plural. 

Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. 

Selain plural, konstruksi sosial juga bersifat dinamis. Sebagai hasil dari konstruksi 
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sosial maka realitas dapat merupakan realitas subyektif dan realitas objektif. 

Realitas subyektif, menyangkut makna, interpretasi, dan hasil relasi antar individu 

dengan objek. Sedangkan realitas objektif, merupakan sesuatu yang dialami, 

bersifat eksternal, berada di luar atau dalam istilah Berger, tidak dapat kita 

tiadakan dengan angan-angan(Sobur, 2006:162). 

Konstruksi yang disajikan media ketika memaknai realitas mempengaruhi 

bagaimana. Seperti yang dikutip Eriyanto dari W.Lance Bennet Regina G. 

Lawrence dalam bukunya analisis framingmenyebutkan bahwa peristiwa sebagai 

ikon berita. Apa yang diketahuikhalayak tentang suatu realita disekitarnya 

tergantung pada bagaimanamedia menggambarkanya. Sebuah ikon yang 

ditanamkan oleh mediasebagai pencitraan dari sebuah realita akan diingat kuat 

oleh khalayak. Yang kedua mobilisasi Massa Media merupakan alat yang sangat 

ampuh dalam menarikdukungan public, dan berkaitan dengan opini publik. 

Bagaimana media mengkonstruk bisa mengakibatkan pemahaman khalayak yang 

bedaatas realita yang sama.  

Oleh karena itu media harus dilihat sebagai tempat dimana setiap 

kelompok yang berkepentingan terhadap suatu realitas saling bertarung 

merebutkan dukungan dari public, dan saling mengkonstruk realita sesuai dengan 

kepentingannya. Konstruksitersebut dapat digunakan untuk meyakinkan khalayak 

bahwa peristiwa tertentu adalah peristiwa yang harus mendapatkan perhatian yang 

seksama dari khalayak (Eriyanto 2004:21) 
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Menarik kemudian mengakat pemberitaan ini kedalam sebuah karya 

ilmiah (Skripsi) dengan Judul Konstruksi pemberitaan “Konflik atau perseteruan 

komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(POLRI) ” di Media Cetak  (Analisis Framing pada Harian KOMPAS dan 

REPUBLIKA edisi 24-31 Januari 2015) 

1.2 RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut : Bagaimana media cetak yakni Harian KOMPAS dan REPUBLIKA 

mengkonstruksi  pemberitaan “Konflik atau perseteruan Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK )dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)”? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan: Untuk mengetahui konstruksi 

media cetak yakni Harian KOMPAS dan REPUBLIKA mengkonstruksi  

pemberitaan “Konflik atau perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)  

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat akademis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kalangan 

akademis, sebagai bahan referansi penelitian-penelitian selanjutnya tentang 

analisis framing pada pemberitaan di Media cetak, online ataupun media 

Televis 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan 

tentang pentingnya keterbukaan media dalam memberikan informasi pada 

masyarakat. 

 

 

 

 


