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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Kebijakan pemerintah mengenai kenaikan bahan bakar minyak pada tahun 

2014 menjadi perbincangan publik yang kontroversial. Banyak masyarakat yang 

pro dan kontra terhadap kebijakan yang diputuskan oleh Presiden Jokowi pada 

tanggal 18 November 2014 di istana kepresidenan. Seperti yang dilansir oleh 

kompas menjelaskan keputusan presiden Jokowi dalam menaikan harga BBM 

bersubsidi sebagai berikut : 

“Jokowi menjelaskan, jajarannya telah mendalami rencana 

kebijakan untuk mengalihkan subsidi BBM dari konsumtif menjadi 

produktif. Ia bahkan menerangkan kebijakan itu sudah dibahas di rapat 

terbatas di Istana hingga tingkatan teknis di kementerian.Jokowi 

mengingatkan, negara membutuhkan anggaran untuk membiayai 

infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Jokowi pun menjelaskan bahwa 

anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi 

BBM.Adapun, lanjut Jokowi, sebagai konsekuensi dari pengalihan itu, dia 

menetapkan harga baru BBM yang akan berlaku pada pukul 00.00 WIB 

terhitung sejak tanggal 18 November 2014.Jokowi kemudian menyebutkan 

besaran kenaikan harga BBM subsidi yang terdiri dari premium dan 

solar."Harga premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Harga 

solar ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500,"  ( Kompas.com )1 

 

 Langkah yang telah diambil oleh presiden Jokowi cukup berani karena 

setelah dilantik pada bulan Oktober, presiden Jokowi mengumumkan kenaikan 

BBM pada bulan November 2014. Hal inilah yang menjadi perhatian publik 

nasional maupun internasional. Selain langkah awal yang mengejutkan sejumlah 

pihak, presiden Jokowi juga yang langsung mengumumkan kepada publik dan 

                                                           
1 Sabrina Asril,”Jokowi Tetapkan Harga Premium Rp 8.500 dan Solar Rp 7.500”, diakses dari 
http://nasional.kompas.com/read/2014/11/17/21225431/Jokowi.Tetapkan.Harga.Premium.Rp.8.
500.dan.Solar.Rp.7.500, pada 23 Desember 2014 pukul 22.37  
 

http://nasional.kompas.com/read/2014/11/17/21225431/Jokowi.Tetapkan.Harga.Premium.Rp.8.500.dan.Solar.Rp.7.500
http://nasional.kompas.com/read/2014/11/17/21225431/Jokowi.Tetapkan.Harga.Premium.Rp.8.500.dan.Solar.Rp.7.500
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menjadi satu – satunya presiden Indonesia yang mengumumkan sendiri kebijakan 

kenaikan BBM. Seperti yang dilansir oleh Metrotvnews.com menjelaskan alasan 

mengapa presiden Jokowi mengumumkan sendiri kenaikan BBM pada tanggal 18 

November 2014 sebagai berikut : 

Jokowi menjelaskan, kebijakan untuk menaikan harga BBM subsidi 

bukanlah hal yang mudah dilakukan karena harus bertentangan dengan 

masyarakat yang merasa keberatan dengan kenaikan BBM. Sebagai 

presiden, dirinya tidak akan membiarkan menterinya menanggung situasi 

sulit ini untuk mengumumkannya kepada publik. 

"Situasi sulit ini, pemimpinnya harus hadir," katanya dalam 

perayaan ulang tahun program Mata Najwa ke-5 di Metro TV, Kedoya, 

Jakarta Barat, Rabu (19/11/2014) malam. 

Tak hanya itu, keputusan menaikkan harga BBM subsidi akan 

mempengaruhi semua rakyat Indonesia. Dengan dampak yang akan terasa 

berat oleh masyarakat, maka baginya seorang pemimpin lah yang 

seharusnya bertindak."Saya bisa saja nyuruh Menteri ESDM karena yang 

bertanda tangan dia. Tapi ini menyangkut hajat hidup orang banyak, saya 

ingin menyampaikan sendiri," ucapnya. 

Jokowi menambahkan, dirinya siap mengambil resiko besar atas 

keputusannya tersebut. Presiden Jokowi juga siap jikalau kepopulerannya 

berkurang akibat keputusannya yang menaikkan harga BBM.2 

 

 Sebagai seorang presiden yang baru saja terpilih oleh mayoritas rakyat 

Indonesia dalam pemilihan umum langsung, tentunya Jokowi bisa dianggap 

berhasil mengambil hati masyarakat. Namun saat Jokowi mengumumkan 

kenaikan BBM mendapatkan reaksi pro kontra dari masyarakat. Bahkan sebuah 

media menurunkan berita sebagai berikut :  

“HTI Press, Tangerang. Sekitar 200 massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 
Tangerang turun ke jalan menolak hasil pengumuman Jokowi yang menaikkan 
harga BBM. “Katanya merakyat tapi mencekik rakyat!?” ujar orator Andi Suandi, 
Selasa (18/11) di Taman Kota Jalan Perintis Kemerdekaan, 
Tangerang.Menurutnya, kenaikan yang diumumkan pada malam Selasa 
merupakan salah satu wujud kedzaliman penguasa yang berdiri di atas 
kebohongan mencoba mengelabuhi rakyat dengan mengatakan pengalihan 
subsidi agar lebih produktif dan tidak salah sasaran. “Padahal nyata-nyata 
kenaikan harga BBM telah menjadikan rakyat tercekik dengan naiknya harga-

                                                           
2 Suci Sedya Utami, “Ini alasan Jokowi Umumkan Sendiri Kenaikan Harga BBM”, diakses dari 
http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/20/321148/ini-alasan-jokowi-umumkan-sendiri-
kenaikan-harga-bbm, pada 23 Desember 2014 pukul 22.56   

http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/20/321148/ini-alasan-jokowi-umumkan-sendiri-kenaikan-harga-bbm
http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/20/321148/ini-alasan-jokowi-umumkan-sendiri-kenaikan-harga-bbm
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harga kebutuhan pokok sebagai efek dominonya. Ini adalah kedzaliman yang 
nyata!” tegas Andi.Kepada pengguna jalan yang melintas massa pun membagi 

selebaran penolakan yang membeberkan kedzaliman dan pengkhianatan rezim 
Jokowi.”3 

 

 

 

Sementara media yang lain menulis sebagai berikut : 

“Lembaga Survei Nasional (LSN), merilis hasil survei mengenai 

rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Dari survey itu tergambar 

sebanyak 86,1 persen responden menolak rencana kenaikan harga Bahan 

Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Sementara itu, hanya 12,4 persen yang 

mengaku setuju dengan kebijakan pemerintah itu, dan sisanya sebayak 1,5 

responden menyatakan tidak tahu. “Menurut temuan LSN, mayoritas 

mutlak dari masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan rendah 

menolak kenaikan harga BBM. Mereka khawatir kenaikan itu mempersulit 

ekonomi rumah tangga mereka,” ujar Peneliti LSN, Gema Nusantara di 

Jakarta, Minggu (2/6/2013)”4 

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, 74,38% responden 

menyatakan mengalami kesulitan hidup setelah Jokowi mengumumkan 

kenaikan BBM subsidi. "Survei kami mencatat ada 74,38 persen yang 

menyatakan bahwa kenaikan harga BBM membuat hidup mereka sulit," 

ujar Peneliti Senior LSI, Ade Mulyana, di Jakarta, kemarin.Menurut LSI, 

hasil survey ini menjadi satu pemicu dari empat pemicu dari merosotnya 

popularitas Jokowi di mata publik. Secara lengkap, LSI merangkum empat 

yang diyakini menjadi pemicu berbaliknya dukungan public, sehingga 

meninggalkan Joko Widodo5. 

 

 Dengan adanya gejolak yang dirasakan masyarakat Indonesia tersebut, hal 

inilah yang menjadi fenomena menarik politik di Indonesia. Presiden Jokowi yang 

peduli dengan orang kecil dengan gaya blusukan dan terjun langsung ke 

masyarakat secara tiba – tiba mengumumkan kenaikan BBM yang dirasa 

memberatkan masyarakat Indonesia. Namun hal yang menarik lainnya terdapat 

                                                           
3 Anonima, “ Katanya Jokowi Merakyat, Tapi Mencekik Rakyat”, Diakses dari http://hizbut-
tahrir.or.id/2014/11/20/katanya-jokowi-merakyat-tapi-mencekik-rakyat/, pada 24 Desember 
2014 pukul 23 :11 
4 Azmuttaqin, “ Hasil Survey LSN, Mayoritas Masyarakat Menolak Kenaikan BBM ”, diakses dari 
http://www.arrahmah.com/news/2013/06/03/hasil-survey-lsn-mayoritas-masyarakat-menolak-
kenaikan-bbm.html,  pada 31 Desember 2014 pada pukul 14.47  
5 Anonimb, “ Rakyat Nyatakan Hidup Sulit Akibat Kenaikan BBM “ diaskes dari 
http://m.fastnewsindonesia.com/article/lsi-7438-rakyat-nyatakan-hidup-sulit-akibat-kenaikan-
bbm,pada 31 Desember 2014 pukul 14.56   

http://hizbut-tahrir.or.id/2014/11/20/katanya-jokowi-merakyat-tapi-mencekik-rakyat/
http://hizbut-tahrir.or.id/2014/11/20/katanya-jokowi-merakyat-tapi-mencekik-rakyat/
http://www.arrahmah.com/news/2013/06/03/hasil-survey-lsn-mayoritas-masyarakat-menolak-kenaikan-bbm.html
http://www.arrahmah.com/news/2013/06/03/hasil-survey-lsn-mayoritas-masyarakat-menolak-kenaikan-bbm.html
http://m.fastnewsindonesia.com/article/lsi-7438-rakyat-nyatakan-hidup-sulit-akibat-kenaikan-bbm
http://m.fastnewsindonesia.com/article/lsi-7438-rakyat-nyatakan-hidup-sulit-akibat-kenaikan-bbm
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sejumlah golongan masyarakat yang mengatakan ini menjadi strategi jitu dari 

Presiden Jokowi dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia. Pada saat ini 

presiden Jokowi telah menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mengalihkan 

subsidi ke sektor yang lebih produktif dan hal itu mendapatkan dukungan dari 

beberapa pihak.  

Seperti yang dikatakan oleh Said Agil Siraj Ketua Umum Pengurus Besar 

Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelaskan jika : 

“Mendukung rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar 

minyak (BBM) bersubsidi. Sikap PB NU yang mendukung kenaikan BBM 

tersebut dilatar belakangi oleh tingginya subsidi BBM sangat berat dan 

membebani APBN, lebih baik subsidi dialihkan untuk hal produktif dan 

tepat sasaran. Hal yang senada juga datang dari Wakil Ketua Komisi IV 

DPR Siti Hediati alias Titiek Soeharto, dia memahami rencana pemerintah 

untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan 

untuk menaikkan harga BBM bersubsidi bisa dilakukan, namun harus 

dilakukan dengan pertimbangan dan alasan yang terukur.”( B.R Rajo 

Nagari, 2014 ) 

  

Pro dan kontra  kebijakan presiden Jokowi tersebut menjadi hal yang cukup 

menarik untuk terus diikuti oleh jutaan masyarakat Indonesia. Hal ini juga tidak 

terlepas dari peranan komunikasi massa sebagai media informasi dan edukasi 

kepada masyarakat Indonesia. 

 Komunikasi massa itu sendiri menurut Joseph A. Devito 1997 yang dikutip 

Nurudin 2007 adalah komunikasi massa sebagai komunikasi yang ditujukan 

kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa 

khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang membaca atau semua 

orang yang menonton televisi, agaknya ini tidak berarti pula bahwa khalayak itu 

besar dan pada umumnya agak sukar untuk didefinisikan. Kedua, komunikasi 

massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar yang audio 

dan atau visual. Komunikasi massa barangkali akan lebih mudah dan lebih logis 
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bila didefinisikan menurut bentuknya (televisi, radio, surat kabar, majalah, film, 

buku, dan pita. Dalam hal pemberitaan mengenai kenaikan BBM presiden Jokowi 

dilihat dari media massa yang sudah menjadi bahan bacaan masyarakat Indonesia, 

sebut saja televisi, majalah, portal online dan lainnya.  

 Melihat permasalahan mengenai kenaikan BBM 2014 membuat berbagai 

media memiliki perhatian lebih untuk mengulas fenomena politik ini. Tidak hanya 

media cetak namun juga media online berlomba untuk mengulasnya. Namun 

dengan adanya pemberitaan di media massa dapat menimbulkan integrasi sosial 

maupun konflik sosial.  Menurut Nurudin (2007 : 77) dengan kata lain, kalau kita 

membicarakan fungsi media massa sebagai penyatu masyarakat, kita juga perlu 

memperbincangkan peluang munculnya permusushan dan konflik di masyarakat 

akibat pemberitaan media massa. Dari kutipan tersebut jelas sekali jika media 

massa memiliki peranan penting dalam mempengaruhi bahkan membentuk pola 

pikir dari masyarakat. Ini artinya media massa memiliki peranan penting dalam 

kehidupan di masyarakat yang berada di era informasi saat ini. Menurut Nurudin 

( 2007 : 19 ) komunikator dalam media massa bukan satu orang, tetapi kumpulan 

orang. Setiap media memiliki cara pandang tersendiri dalam mengintepretasikan 

sebuah berita atau informasi. Intepretasi inilah yang mendasari jika penulisan 

berita akan berbeda pula hasilnya. Selain itu juga intepretasi dan penulisan berita 

ini didasarkan pada ideologi yang dianut media serta bagaimana seorang jurnalis 

akan menyajikan berita kepada publik. Sehingga, terdapat sebuah kemungkinan 

yang ditulis dan disajikan sesuai dengan pemahaman yang dianut oleh sang 

jurnalis atau perusahaan medianya sendiri. 
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 Menurut Baali dan Wardi dalam Nurudin (2009 :124 ) jika pandangan 

manusia dipengaruhi tiga faktor yaitu pandangan kultural, kedudukan sosial, dan 

kecenderungan personal. Itu artinya seorang jurnalis atau pemilik media memiliki 

kecenderungan subjektifitas dalam menanggapi suatu hal yang kemudian 

dituliskannya dalam bentuk berita. Melihat dari kutipan di atas juga kita bisa 

mengetahui jika seorang jurnalis atau pemilik mediadipengaruhi oleh pengalaman 

dan tingkat pengetahuan yang dimiliki. Maka dari itu sangat berbahaya jika kita 

sebagai audiense tidak mengkonfirmasi kebenaran yang terdapat pada berita yang 

tertuang dalam label tertentu, dikarenakan seorang jurnalis atau pemilik media 

menulis berita memiliki kecenderungan dipengaruhi oleh ideologi mereka pribadi. 

 Jika melihat realita seorang jurnalis atau pemilik media tersebut memiliki 

ideologi tertentu dalam menuliskan berita, ini akan menjadi permasalahan jika 

masyarakat mentelaah mentah – mentah informasi yang terdapat pada berita yang 

disajikan. Padahal di sisi lain berita itu ada kemungkinan memiliki ketimpangan 

yang harus diverifikasi lebih lanjut mengenai fakta atau opini yang disajikan. Jika 

tidak demikian, maka masyarakat akan mengikuti alur yang telah di setting oleh 

media massa dan masyarakat akan terpengaruh dari propaganda media tertentu. 

Jacquess Ellul, seorang sosiolog dari filosof Prancis mengatakan jika sebenarnya 

media massa memiliki kepentingan propaganda untuk mempengaruhi psikologis 

massa untuk mengikuti apa yang diinginkan. 

  Propaganda sebagai komunikasi yang digunakan 

oleh suatu kelompok terorganisasi yang ingin menciptakan partisipasi aktif 

atau pasif dalam tindakan – tindakan suatu massa yang terdiri atas individu 

– individu, dipersatukan secara psikologis melalui manipulasi psikologis 

dan digabungkan di dalam suatu organisasi.6 

  

                                                           
6Zulkarnaen Nasution, 1990, Komunikasi Politik, Jakarta : hal 112 



7 
 

 Dari kutipan di atas jelas jika sebenarnya media sangat mudah untuk 

memberikan propaganda tersendiri kepada publik. Apalagi jika melihat interest 

dari masyarakat akan informasi menjadi salah faktor jika media sangat efektif 

memberikan pengaruh tersendiri untuk publik. Selain itu media massa juga dapat 

membuat sikap, pemikiran dan perilaku seseorang bisa berubah.  

Hal ini tentunya menjadi kecurigaan jika media tidak hanya menyampaikan 

informasi yang objektif, tetapi juga terdapat kepentingan dan sesuai dengan 

ideologi dari jurnalis atau media itu sendiri dalam mempropaganda pesan tersendiri 

agar diterima masyarakat. Apalagi jika kita kaitkan dengan media online yang mana 

mereka mengandalkan kecepatan dalam menyajikan berita yang bisa jadi media 

online hanya menyajikan berita fakta yang terpenggal. Tentu saja ini juga 

memungkinkan pemberitaan Jokowi dalam menaikan harga BBM juga terpenggal 

dalam menyajikan beritanya. 

 Sesuai dengan berkembangnya teknologi banyak bermunculan portal online 

di Indonesia untuk melengkapi kebutuhan masyarakat Indonesia. Beberapa contoh 

portal berita online di Indonesia yaitu kompas.com, detik.com, okezone.com, 

republika.co.id, tempo.com liputan6.com, metrotvnews.com, sindonews.com dan 

lain – lain. Yang menarik dari berbagai portal online yang ada di Indonesia, 

Republika.co.id dan Kompas.com sebagai media nasional menjadi perhatian lebih 

oleh peneliti dalam hal pemberitaan Jokowi dalam menaikan harga BBM pada 

tahun 2014. Sajian yang diberikan kepada publik memiliki perbedaan yang 

signifikan, sekilas jika dilihat dari judul berita yang diberikan Penaikan BBM bisa 

dikatakan sebagai strategi cerdik Jokowi untuk buka ruang fiskal lebih besar lagi ( 

Kompas.com) namun jika melihat judul berita dari Republika.co.id dalam 
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menanggapi hal yang sama seperti Kenaikan Harga BBM, Jokowi Bisa Dianggap 

Tipu-Tipu. Jika dilihat dari judul antara kedua media tersebut sangat berbeda 

terlepas dari apapun isi dan konten yang diberikan dalam berita tersebut. Ini 

perbedaan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada 

propaganda tertentu pada kedua portal berita tersebut dalam mempengaruhi 

persepsi masyarakat. 

 Terlepas dari kedua judul berita online di atas, alasan peneliti memilih 

kompas.com dan republica.co.id karena kedua portal berita tersebut sebagai media 

online nasional termasuk dalam 10 besar yang paling sering dikunjungi.  

Berikut ranking situs berita nasional yang di dapat dari Alexa.com ( 25 

Januari, 2015) : 

1. Detik.com (9) http://www.alexa.com/siteinfo/detik.com 

2. Kompas.com (10) http://www.alexa.com/siteinfo/kompas.com 

3. Liputan6.com (12) http://www.alexa.com/siteinfo/liputan6.com 

4. Tribunnews.com (19) http://www.alexa.com/siteinfo/tribunnews.com 

5. Viva.co.id (21) http://www.alexa.com/siteinfo/viva.co.id 

6. Suara.com (24) http://www.alexa.com/siteinfo/suara.com 

7. Republika.co.id (25) http://www.alexa.com/siteinfo/republika.co.id 

8. Merdeka.com (26) http://www.alexa.com/siteinfo/merdeka.com 

9. Okezone.com (29) http://www.alexa.com/siteinfo/okezone.com   

10. Jpnn.com (31) http://www.alexa.com/siteinfo/jpnn.com 

11. Tempo.co (42) http://www.alexa.com/siteinfo/tempo.co 

Berikut ranking situs berita segmen Islam dari Alexa.com (25 Januari, 

2015) : 

1. Republika.co.id (25) http://www.alexa.com/siteinfo/republika.co.id 

2. Islampos.com (242) http://www.alexa.com/siteinfo/islampos.com 

3. Eramuslim.com (493) http://www.alexa.com/siteinfo/eramuslim.com 

http://www.alexa.com/siteinfo/tempo.co
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4. Voa-islam.com (532) http://www.alexa.com/siteinfo/voa-islam.com 

5. Dakwatuna.com (547) http://www.alexa.com/siteinfo/dakwatuna.com  

6. Pkspiyungan.org (550) http://www.alexa.com/siteinfo/pkspiyungan.org 

7. Arrahmah.com (551) http://www.alexa.com/siteinfo/arrahmah.com  

8. Fimadani.com (596) http://www.alexa.com/siteinfo/fimadani.com 

9. Rumaysho.com (843) http://www.alexa.com/siteinfo/rumaysho.com 

10. Islamedia.co (976) http://www.alexa.com/siteinfo/islamedia.co 

 

 Kompas.com dikelola oleh PT Kompas Cyber Media dan kompas berada di 

bawah kepemilikan Jakob Oetama. Kompas.com adalah perluasan dari harian 

kompas yang notabene sebagai perusahaan media yang tidak ada sangkut pautnya 

dalam hal politik dan dari kepemilikan media tidak ada hubungannya dengan 

kepemimpinan presiden Jokowi.Sedangkan republika adalah salah satu koran 

nasional terbesar di Indonesia yang dilahirkan oleh kalangan komunitas muslim 

bagi publik Indonesia.7Saat ini republika juga memperluas jaringannya dengan 

menciptakan portal berita di internet. Sebagai perusahaan media yang mulanya 

didirikan oleh komunitas muslim di Indonesia, juga tidak memiliki sangkut paut 

mengenai politik dan unsur kedekatan dengan presiden Jokowi. Namun jika diliat 

dari pemberitaan yang dimuat terdapat perbedaan arah pesan yang diinginkan oleh 

kedua portal berita tersebut. Dengan dugaan inilah alasan peneliti tertarik untuk 

mengetahui bagaimana bingkai kedua portal berita terkait kenaikan bahan bakar 

minyak tahun 2014 oleh presiden Jokowi. 

                                                           
7 Fethullah Gulen, Republica dan Karya – Karya Hoca Effendy, diakses dari 
http://fgulen.com/id/portal-berita/berita/34193-republika-dan-karya-karya-hoca-efendi pada 23 
Januari 2015 pukul 12 : 34 

http://fgulen.com/id/portal-berita/berita/34193-republika-dan-karya-karya-hoca-efendi
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 Untuk melihat makna konten dan berita pada kedua portal berita, peneliti 

mengunakan analisis Framing untuk melihat pembingkaian yang dilakukan oleh 

kedua portal berita Kompas.com dan Republica.co.id. Peneliti merasa analisis 

framing yang paling tepat untuk melihat konstruksi media yang digunakan oleh 

kedua portal berita tersebut. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, perlu diteliti bagaimana propaganda 

media online mengenai kebijakan kenaikan BBM 2014 oleh presiden Joowi dengan 

judul penelitian yaitu Bingkai media Online nasional mengenai kebijakan 

kenaikan Bahan Bakar Minyak (analisis framing Kompas.com dan 

Republika.co.id periode 18 – 27 November 2014) 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti 

ingin merumuskan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimana bingkai 

pemberitaan yang terdapat pada kedua portal berita Kompas.com dan 

Republika.co.id tentang kebijakan kenaikan BBM 2014? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengintepretasi pembingkaian yang digunakan pada kedua portal online 

Kompas.com dan Republika.co.id 

 

D. Manfaat Penelitian 

 a. Manfaat Secara Akademis 
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1. Diharapkan dapat memberikan masukan pada perkembangan studi Ilmu 

Komunikasi dalam hal jurnalistik dan media online. 

2. Diharapkan menjadi tambahan referensi kepustakaan mengenai kajian isi 

pesan dalam media online dan dunia penulisan jurnalistik 

3. Diharapkan hasil temuan mengenai propaganda di media online 

menambah wawasan akademisi dan jurnalis mengenai perkembangan 

propaganda dalam komunikasi 

4. Diharapkan dapat memberi kontribusi dalam penelitian yang lain 

mengenai Propaganda di media online. 

5. Diharapkan menjadi pertimbangan tersendiri untuk jurnalis dan 

akademisi mmengenai dunia propaganda di media online dan politik.  

b. Manfaat Secara Praktis 

1. Diharapkan dapat menjadi kerangka acuan masyarakat dalam membaca 

dan mendalami pesan pada media online khususnya pada hal berita 

2. Memberi wacana baru kepada masyarakat jika dalam mentelaah pesan di 

portal online harus diperhatikan sumber kebenarannya atau dikonfirmasi 

kebenarannya. 

 

 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Berita dalam Pandangan Konstruksionis 
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Menurut konstruksionis, berita adalah hasil dari konstruksi sosial dimana 

selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai – nilai dari wartawan atau media 

( Eriyanto, 2002 : 25 ). Proses pemmaknaan ini selalu melibatkan nilai – nilai 

tertentu sehingga mustahil berita merupakan pencerminan dari realitas. Realitas 

yang sama bisa saja menghasilkan berita yang berbeda – beda, karena memang 

pandangan dan cara melihat yang berbeda. Perbedaan antara realitas yang 

sesungguhnya dengan berita tidak dianggap salah, tetapi sebagai konstruksionis 

dalam memahami berita, mengakibatkan perbedaan pula dalam hal bagaimana 

hasil kerja seorang wartawan seharusnya dinilai. 

Berita yang kita baca adalah hasil dari konstruksi kerja jurnalistik, akan 

tetapi bukan dari kaidah buku jurnalistik. Oleh sebab itu hasil kerja jurnalistik ini 

sebenarnya tidak bisa dinilai dengan menggunakan sebuah standar yang tetap. 

Penempatan sumber berita yang menonjol dibandingkan dengan sumber yang lain, 

menempatkan wawancara seseorang tokoh lebih besar dari tokoh lain, liputan yang 

hanya satu sisi dan menyudutkan pihak lain, tidak berimbang dan secara nyata 

memihak satu kelompok tertentu, kesemuanya tidaklah dianggap sebagai 

kekeliruan atau bias, tetapi dianggap memang itulah praktik yang dijalankan oleh 

seorang wartawan. 

Wartawan bukan merupakan pemulung yang mengambil fakta begitu saja 

( Eriyanto, 2002 : 30 ). Hal ini dilihat bagaimana tidak ada realitas yang bersifat 

eksternal dan objektif yang berada di luar diri wartawan, realitas bukanlah sesuatu 

yang berada di luar yang objektf, yang benar yang seakan – akan ada sebelum 

diliput oleh wartwan. Sebaliknya, realitas itu dibentuk dan diproduksi tergantung 
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bagaimana proses konstruksi. Realitas sebaliknya, bersifat subjektif dari yang 

terbentuk lewat pemahaman wartawan. 

Setiap aktifitas jurnalistik aspek etika, moral dan nilai – nilai tertentu tidak 

mungkin dihilangkan dari pemberitaan media ( Eriyanto, 2002 : 32 ). Walter 

Lippman, secara radikal bahkan menyatakan bahwa dalam proses kerjanya, 

wartawan bukan melihat terus menyimpulkan dan menulis, tetapi lebih sering 

terjadi adalah menyimpulkan dan kemudian melihat fakta apa yang ingin 

dikumpulkan di lapangan. Disini wartawan tidak bisa menghindari kemungkinan 

subjektivitas, memilih fakta apa yang ingin dipilih dan membuang apa yang ingin 

dibuang. 

Berbeda dengan pandangan positivis khalayak mempunyai penafsiran 

tersendiri atas berita yang melihat sebagai sesuatu yang objektif. Konsekuensinya, 

apa yang diterima oleh khalayak pembaca seharusnya sama dengan apa yang 

disampaikan oleh pembuat berita ( Eriyanto, 2002 : 35 ). Sehingga berita dalam 

pandangan ini tidak diubahnya seperti pesan yang ingin dikirimkan kepada 

pembaca. Pandangan semacam ini, pembuat berita dilihat sebagai pihak yang aktif, 

sementara pembaca dilihat sebagai pihak yang pasif. Berita lalu dimaknai 

mempunyai efek tertentu yang harus diperhitungkan oleh pengelola media ketika 

memproduksi pesan. Berbeda dengan pandangan konstruksionis mempunyai 

pandangan berbeda yang melihat khalayak bukan dilihat sebagai sujek yang pasif 

juga sebagai subjek yang aktif dalam menafsiran apa yang dia baca.  

E.2 Propaganda 

 Dalam karya klasik laswell, propaganda technique in the world war ( 1927 

) dalam buku Severin ( 2005 ) menjelaskan propaganda merujuk pada kontrol opini 

dengan simbol – simbol penting, berbicara secara lebih kongkret dan kurang akurat 



14 
 

melalui cerita, rumor, berita, gambar atau bentuk – bentuk komunikasi sosial 

lainnya. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( 1998 ) propaganda merupakan 

penerangan ( paham, pendapat, dsb ) yang benar atau salah yang dikembangkan 

dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut suatu aliran, sikap, atau arah 

tindakan tertentu;biasanya disertai dengan janji yang muluk muluk. 

Nurudin ( 2001 ) dalam bukunya Komunikasi Propaganda mengartikan 

propaganda merupakan kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok tertentu 

untuk proses mempengaruhi pihak lain dengan tidak mengindahkan etika, moral, 

aturam, nilai, norma dan lain – lain guna memenangkan tujuan yang akan 

dicapai.Akibatnya, apapun akan dilakukan untuk memenangkan tujuan yang akan 

dicapai tersebut.  

 Menurut David R. Wilcox ( 2005 ) dalam bukunya The Theory of 

Propaganda yang dikutip oleh Adhe Nuansa Wibisiono ( 2013 ) menjelaskan 

sebagai berikut : 

Teori propaganda diajukan oleh psikolog, Harold D. Lasswell pada tahun 

1920, yaitu propaganda merupakan pengaturan dari perilaku kolektif dengan 

melakukan manipulasi pada simbol-simbol yang signifikan. Penggunaan istilah 

“perilaku kolektif” adalah upaya untuk melakukan pemotretan terhadap opini 

publik, sebuah tata nilai bersama tanpa melihat adanya kedekatan secara fisik. 

Melalui “simbol signifikan”, Laswell mencoba menangkap stimulus-stimulus yang 

kemudian menghasilkan sebuah reaksi. Kemudian Laswell memberikan penjelasan 

lain mengenai fungsi propaganda di masyarakat dimana terjadi ketidakteraturan 

sosial akibat adanya perubahan teknologi yang sangat cepat. Efisiensi dari 
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penyebaran propaganda meningkat melalui modernisasi yang terjadi di masyarakat 

atau dalam bahasa Laswell, “komplikasi dari lingkungan material kita yang 

disebabkan percepatan ekspansi teknologi”. 

Jacques Ellul kemudian menawarkan suatu definisi mengenai propaganda 

sebagai seperangkat metode yang digunakan oleh kelompok terorganisir yang 

kemudian ingin menggiring partisipasi aktif maupun pasif dalam tindakannya 

kepada sejumlah massa individu yang disatukan melalui suatu proses manipulasi 

psikologis dan terkoordinir dalam dengan organisasi tersebut. Dengan 

menyebutkan kata  “pasif” , Ellul memperluas jangkauan respon publik yang tidak 

hanya mencakup pendukung aktif tetapi juga menjangkau para audiensi yang secara 

pasif menerima ide propaganda tersebut dan tidak secara aktif melakukan 

perlawanan.8 

Pendapat lain yang muncul mengenai propaganda adalah pendapat yang 

diajukan oleh Gareth S. Jowett dan Victoria O’Donnell yang menyatakan bahwa 

propaganda merupakan proses deliberasi dan sistemik untuk membentuk suatu 

persepsi, memanipulasi kesadaran, mengarahkan perilaku untuk mencapai suatu 

respon yang merupakan keinginan dan intensi dari propagandis. Pada pengertian ini 

Jowett dan O’Donnell kemudian melakukan pembatasan mengenai apa yang 

dimaksud dengan propaganda sebagai sesuatu yang membawa efek sosial yang 

didesain secara sistematik.9 

                                                           
8Adhe Nuansa Wibisono, “ The Teory Of Propaganda “ diakses dari 
http://www.anwibisono.com/2013/03/the-theory-of-propaganda.html, pada 13 Januari 2015 
pukul 13 : 31  
9 Adhe Nuansa Wibisono, “ The Teory Of Propaganda “ diakses dari 
http://www.anwibisono.com/2013/03/the-theory-of-propaganda.html, pada 13 Januari 2015 
pukul 13 : 31  

http://www.anwibisono.com/2013/03/the-theory-of-propaganda.html
http://www.anwibisono.com/2013/03/the-theory-of-propaganda.html
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 Berdasarkan pemaparan di atas menurut peneliti propaganda adalah sebuah 

upaya yang dilakukan orang / sekelompok orang dalam mempengaruhi opini 

publik, cara berpikir hingga akhirnya dapat merubah sikap dan perilaku seseorang 

atau khalayaknya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, 

sebenarnya propaganda adalah metode komunikasi yang dilakukan dalam 

memberikan pengaruh dengan menggunkan teknik tertentu dan propaganda lebih 

ditujukan kepada emosi massa dibanding dengan intelek massa. 

E.3 Komponen dan Teknik Propaganda 

 Nurudin ( 2001 ) mengidentifikasi enam komponen yang terdapat dalam 

propaganda. 

Pertama, dalam propaganda selalu ada pihak yang dengan sengaja melakukan 

proses penyebaran pesan untuk mengubah sikap dan tingkah laku sasaran 

propaganda. Pelaku penyebar pesan dalam propaganda disebut propagandis 

Kedua, propaganda dilakikan secara terus menerus. Hal ini berbeda dengan 

kampanye yang umumnya dilakukan secara temporer. 

Ketiga, dalam propaganda terdapat proses penyampaian ide, kepercayaan atau 

bahkan doktrin 

Keempat, dalam propaganda memiliki tujuan untuk mengubah pendapat, sikap dan 

tingkah laku individu atau kelompok lain. 

Kelimat, propaganda adalah usaha sadar, sebuah cara yang sistematis, prosedural 

dan terencana dengan matang 

Keenam, Untuk mencapai tujuannya, propaganda biasanya menggunakan media 

yang tepat, terutama media massa. 
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 Terdapat beberapa jenis propaganda, salah satunya yang dikemukakan oleh 

William E.Daughtery( 1958 ) dalam bukunya, A Psychological Warfare CaseBook 

yaitu 

1. White propaganda, yaitu propaganda yang sumbernya dapat diidentifikasi 

secara jelas dan terbuka. White propaganda juga disebut overt propaganda alias 

propaganda terbuka. Dalam ajang pemilu, propaganda jenis ini mudah dijumpai. 

Juga dalam bidang periklanan yang sering disebut propaganda komersil 

(commercial propaganda). 

2. Black propaganda, disebut juga covert propaganda atau propaganda 

terselubung, yaitu propaganda yang seolah-olah menunjukkan sumbernya, padahal 

bukan sumber yang sebenarnya. Dengan kata lain, ini jenis propaganda lempar 

batu sembunyi tangan. Karena sifatnya yang terselubung, sumber aslinya tidak 

diketahui, sehingga jika kegiatan propaganda itu melanggar etika atau norma 

tertentu, sulit untuk mengetahui kepada siapa pelanggaran itu seharusnya 

dialamatkan. Propaganda jenis ini biasanya digunakan untuk melancarkan 

tuduhan, teror, dan stigma terhadap pihak yang dimusuhinya. Jenis ini galibnya 

digunakan dalam perang opini. 

3. Grey propaganda, yaitu propaganda yang seolah-olah berasal dari sumber yang 

netral, padahal sebenarnya bersumber dari pihak lawan. Grey propaganda tidak 

lebih dari black propaganda yang kurang mantap. Pasalnya, pelaku grey 

propaganda ini berupaya menghindari identifikasi, baik dari sumber yang 

bersahabat maupun yang berlawanan.10 

                                                           
10Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi teori dan Praktek, ( Bandung : 2000 ), hal 163 - 164 
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 Jacques Ellul memberikan jenis propaganda yang lebih kompleks yaitu :11 

a. Propaganda politik dan Propaganda sosial 

Propaganda politik : melibatkan usaha – usaha pemerintah, partai atau 

golongan yang berpengaruh untuk mencapai tujuan yang strategis atau taktis. Ia 

beroperasi melalui himbauan – himbauan khas berjangka pendek. 

Ellul ( 1965 ) membedakan propaganda politik sebagai kegiatan yang 

menyangkut teknik – teknik mempengaruhi yang digunakan oleh pemerintah, 

partai politik, suatu administrasi, kelompok penekan dengan maksud mengubah 

perilaku politik. Metode yang dipilih adalah dengan disengaja ( Deliberate) dan 

telah diperhitungkan, tujuan yang diinginkan jelas ( Distinguished ) dan begitu 

persis, sekalipun biasanya terbatas. Paling sering tujuan dan tema – temanya 

bersifat politis. Propaganda politik bisa strategic, bisa juga taktikal. Yang 

strategic menegakkan garis – garis umum, rangkaan argument, sifat 

menggemarkan ( The Staggering Of the Campaign ) dari kampanye, sedangkan 

yang taktikal berusaha memperoleh hasil yang segera dalam kerangka tersebut12 

Propaganda sosial : propaganda ini kurang ketara, lebih berjangka 

panjang. Melalui propaganda ini orang disuntik dengan suatu cara hidup, suatu 

ideology ( seperti cara hidup orang amerika ) berangsur – angsur merembes 

kedalam lembaga ekonomi, sosial dan politik. 

b. Propaganda Vertikal dan Propaganda Horizontal 

                                                           
11 Dan Nimmo,Komunikasi Politik, ( Bandung, 2001 ), hal : 126 - 127 
12 Zulkarnaen Nasution, Komunikasi Politik, ( Jakarta, 1990 ), hal : 112 
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Propaganda Vertikal : satu – kepada banyak dan terutama mengandalkan media 

massa bagi penyebaran imbauannya. 

Propaganda Horizontal : 

Bekerja lebih diantara keanggotaan kelompok ketimbang dari pemimpin kepada 

kelompok, lebih banyak melalui komunikasi interpersonal dan komunikasi 

organisasi ketimbang melalui komunikasi massa. 

Adapun teknik propaganda yaitu : 

Untuk mencapai sebuah tujuan dan sasaran, propaganda seperti halnya 

komunikasi, sangat membutuhkan teknik. Sebab dengan teknik yang tepat akan 

menghasilkan capaian yang optimal. Ini juga sangat berkait erat dengan objek 

sasaran yang dituju. Efektif tidaknya dan pilihan mana yang digunakan 

bergantung pada kondisi komunikan, kemampuan komunikator ( propagandis ) 

dan lingkungan sosial politik dan budaya masyarakatnya. Menurut Nurudin ( 

2001 ) berikut beberapa teknik propaganda tersebut : 

a. Name Calling ( Penggunaan nama ejekan ) 

Ini merupakan suatu cara dengan jalan memberikan nama – nama ejekan kepada 

suatu ide, kepercayaan, jabatan, kelompok bangsa, ras dan lain – lain agar 

khalayak menolak atau mencernanya tanpa mengkaji kebenarannya. Sebagai 

contoh dapat disebutkan misalnya sebutan biang kerok, provokator, gerakan 

pengacau keamanan ( GPK ) menjadi ciri khas yang melekat pada teknik ini. 

b. Glittering Generality ( Penggunaan kata – kata muluk ) 
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Sebagai kebalikan dari Name Calling, teknik Glittering generality 

menggunakan kata – kata muluk ( Virtue Word ) dengan tujuan agar khalayak 

menerima dan mnyetujui tanpa upaya memeriksa kebenarannya. Teknik ini 

digunakan untuk menonjolkan propagandis dengan mengidentifikasi dirinya 

denga segala apa yang serbaluhur dan agung. Ungkapan kata – kata “Demi 

Keadilan dan Kebenaran” menjadi salah satu contohnya. 

c. Transfer ( Pengalihan ) 

Teknik Transfer adalah cara propaganda dengan menggunakan autoritas atau 

prestise yang mengandung nilai kehormatan yang dialihkan kepada sesuatu 

dengan tujuan agar khalayak menerimanya. Contohnya adalah Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P ) dalam berbagai kesempatan ( 

terutama menjelang pemilu ) sering memakai pengaruh bung Karno yang sangat 

dikagumi dan berwibawa bagi masyarakat Indonesia ( juga di kalangan tertentu 

seperti golongan nasionalis ) karena dia sebagai proklamator, intelektual dan 

oratur ulung. 

d. Testimonial ( Pengutipan ) 

Teknik Testimonial  ini adalah cara melancarkan propaganda dengan mengutip 

kata – kata orang terkenal mengenai baik tidaknya suatu ide atau produk, 

dengan tujuan agar khalayak mengikutinya. Propaganda ini sering digunakan 

dalam kegiatan komersial, meskipun juga bisa untuk kegiatan politik. 

e. Plain Folks ( Perendahan Diri ) 
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Ini merupakan suatu cara yang digunakan oleh seseorang untuk meyakinkan 

bahwa ia dan gagasannya itu baik karena “demi rakyat”. Teknik ini banyak 

digunakan dalam politik untuk memikat simpati khalayak. Contoh : 

penyambung lidah rakyat, abdi rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. 

Golkar pernah mempropagandakan Soeharto sebagai milik rakyat dikehendaki 

rakyat dan ia kembali terpilih pada SU MPR 1998. PDI juga pernah mengkalim 

sebagai “partai wong cilik”, seolah partai ini yang hanya mewakili kelas 

tersebut. 

f. Card Stacking ( pemalsuan )  

Secara harfiah Card Stacking berarti penumpukan kartu, secara manusiawi 

berarti upaya menutupi hal – hal yang faktual dan sebenarnya seraya 

mengemukakan bukti – bukti palsu sehingga khalayak dibuat terkecoh. Teknik 

propaganda yang hanya menonjolkan hal – hal atau segi baiknya saja, sehingga 

public hanya melihat satu sisi saja. “ Bapak Pembangunan” yang pernah 

dicanangkan oleh Ali Moertopo seolah mengklaim hanya dialah pelopor dan 

penggerak pembangunan di Indonesia dengan menafikan sisi buruknya. 

g. Bandwagon ( Hura – hura ) 

Teknik ini dilakukan dengan mengembar  gemborkan sukses yang dicapai oleh 

seseorang, suatu lembaga atau suatu organisasi. Dalam bidang politik Golkar 

sering menggembar – gemborkan propaganda kesuksesan pembangunan 

nasional. 

h. Reputable Mounthpiece 
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Teknik yang dilakukan dengan mengemukakan sesuatu yang tidak sesuai 

kenyataan. Teknik ini biasanya digunakan oleh seseorang yang menyanjung 

pemimpin, akan tetapi tidak tulus. Bung Karno diangkat sebagai waliyul amri 

dan panglima besar revolusi. Teknik ini dilakukan karena ada ambisi seseorang 

atau kelompok orang yang ingin aman di lingkaran kekuasaan. Atau bisa jadi 

teknik ini untuk memerosokkan pemimpin dengan mengemukakan yang baik – 

baik saja sehingga sang pemimpin menjadi lupa diri. Ini dimungkinkan sebab 

dengan cara lain tidak bisa dilakukan. Maka jalan memuji yang pada prinsipnya 

akan menjatuhkan pun dilakukan. 

i. Using All Forms Of Persuations  

Teknik yang digunakan untuk membujuk orang lain dengan rayuan, himbauan 

dan “iming – iming”. Teknik propaganda ini sering digunakan dalam kampanye 

pemilu.  

E.4 Propaganda dalam Media Massa 

 Propaganda sebenarnya dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang 

dilakukan orang / sekelompok orang dalam mempengaruhi opini publik, cara 

berpikir hingga akhirnya dapat merubah sikap dan perilaku seseorang atau 

khalayaknya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.Sesuai dengan 

perkembangannya ternyata media dan propaganda cara tersendiri dalam hal 

mempengaruhi khalayak. Melalui media khususnya fokus pada media massa saat 

ini menjadi sebagai media yang sangat dinikmati banyak masyarakat, pesan 

otomatis akan mudah disampaikan kepada khalayak. Apalagi masyarakat saat ini 

menyukai sesuatu yang cepat dengan memilih media massa dalam bentuk online. 
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Inilah peran dari media berkerja untuk mempengaruhi pemikiran khalayak ataupun 

merubah pandangan dari khalayak. Hal serupa sesuai dengan yang disampaikan 

oleh McQuail ( 1994 ) dalam bukunya Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar 

yang menjelaskan mengenai peran media sebagai berikut : 

1. Melihat media massa sebagai window on event and experience. Media 

dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak melihat apa yang 

sedang terjadi di luar sana. Atau media merupakan sarana belajar untuk 

mengetahui berbagai peristiwa. 

2. Media juga sering dianggap sebagai a mirror of event in society and the 

world, implying a faithful reflection. Cermin berbagai peristiwa yang ada 

di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya. Karenanya para 

pengelola media sering merasa tidak bersalah jika isi media penuh dengan 

kekerasan, konflik, pornografi dan berbagai keburukan lainnya, karena 

memang menurut mereka faktanya demikian, media hanya sebagai refleksi 

fakta terlepas dari suka atau tidaknya. Padahal sesungguhnya, angle, arah 

dan framing dari isi dianggap sebagai cermin realitas tersebut diputuskan 

oleh para professional media, dan khalayak tidak sepenuhnya  bebas untuk 

mengetahui apa yang mereka lakukan. 

3. Memandang media massa sebagai filter atau gatekeeper  yang menyeleksi 

berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Media senantiasa memilih 

issue, informasi atau bentuk content yang lain berdasar standar para 

pengelolanya. Di sini khalayak dipilihkan oleh media tentang apa – apa 

yang layak diketahui dan mendapat perhatian. 
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4. Media massa setiap kali pula dipandang sebagai guide, penunjuk jalan atau 

interpreter, yang menterjemahkan dan menunjukan arah atas berbagai 

ketidakpastian, atau alternatif yang beragam. 

5. Melihat media massa sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai 

informasi dan ide – ide kepada khalayak, sehingga memungkinkan 

terjadinya tanggapan dan umpan balik. 

6. Media massa sebagai interlocutor, yang tidak hanya sekedar tempat 

berlalulalangnya informasi, tetapi juga partner komunikasi yang 

memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif. 

E.5 Komunikasi Massa 

Untuk tinjauan pustaka yang selanjutnya dalam melihat fenomena di atas 

peneliti juga akan menggunakan komunikasi massa. Menurut Nurudin ( 2007 ) 

dalam bukunya yang berjudul pengantar komunikasi massa menjelaskan bahwa 

komunikasi massa adalah komunikasi yang melalui media massa ( media cetak dan 

elektronik ) yang disalurkan menggunakan teknologi modern untuk mencapai 

khalayak dengan jumlah yang sangat besar dan memiliki efek pasti kepada 

audiensnya. Dengan melihat kondisi fenomena mengenai pemberitaan di media 

online yang termasuk dala kategori komunikasi maka peneliti menggunakan teori – 

teori komunikasi massa dalam studi yang akan dilakukan.  

Untuk teori komunikasi massa yang pertama adalah teori difusi dan inovasi 

seperti yang peneliti kutip dari Nurudin ( 2007 ) dalam bukunya pengantar 

Komunikasi Massa yang  menjelaskan bahwa : 
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“Komunikator yang mendapatkan pesan dari media massa sangat kuat 

untuk mempengaruhi orang – orang. Dengan demikian inovasi(penemuan), lalu 

disebarkan(difusi) melalui media massa akan kuat mempengaruhi massa untuk 

mengikutinya. Teori ini di awal perkembangannya mendudukkan peran pemimpin 

opini dalam mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Artinya, media massa 

mempunyai pengaruh yang kuat dalam menyebarkan penemuan baru.”(Nurudin, 

2007 ) 

Penjelasan di atas jelas media massa memiliki pengaruh yang kuat dalam 

memberikan suatu pemahaman baru dan kondisi yang baru untuk masyarakat. 

Media massa di sini sebagai alat yang sangat kuat dan efektif untuk mempengaruhi 

perilaku untuk merubahnya dalam masyarakat.  

E.6 Konstruksi Realitas Media Massa 

Menurut Sumadiria (2005) Konstruksi adalah setiap upaya untuk menceritakan 

sesuatu. Sedangkan, realitas berarti peristiwa, keadaan, atau pun benda. Jadi, 

konstruksi realitas pada prinsipnya merupakan suatu upaya untuk menceritakan 

peristiwa, keadaan,ataupun benda.  

 

Dengan demikian, konstruksi realitas media massa adalah upaya untuk 

menceritakan suatu berita (realitas) melalui penggunaan bahasa yang termasuk di 

dalamnya adalah pemilihan kata, angka, gambar, maupun grafis. 

Hamad dalam Willy Adi Putra (2009:11) menjelaskan bahwa bahasa tidak 

hanya mampu menceritakan realitas, tetapi juga mampu menciptakan realitas itu 

sendiri. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan bahasa tertentu, diksi, dan 

juga penyajian realitas yang kemudian berimplikasi terhadap makna 
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tertentu.Pembuatan berita di media pada dasarnya adalah penyusunan realitas – 

realitas hingga membentuk sebuah cerita atau wacana yang bermakna. Dengan 

demikian seluruh isi media tiada lain adalah realitas yang telah dikonstruksikan ( 

constructed reality )  dalam bentuk wacana terbuka.13 

Dalam studi media, ada tiga pendekatan untuk menjelaskan isi media.14 

Pertama, pendekatan politik – ekonomi ( the political economy approach ). 

Pendekatan ini berpendapat bahwa isi media lebih ditentukan oleh kekuatan – 

kekuatan ekonomi dan politik luar pengelolaan media. Faktor seperti pemilik 

media, modal dan pendapatan media dianggap lebih menentukan bagaimana 

wujud isi media. Faktor – faktor inilah yang menentukan peristiwa apa saja yang 

bisa atau tidak bisa ditampilkan dalam pemberitaan serta kea rah mana 

kecenderungan pemberitaan sebuah media hendak diarahkan. 

Kedua, pendekatan organisasi ( Organization approach ). Pendekatan ini 

melihat pengelola media sebagai pihak yang aktif dalam proses pembentukan 

dan produksi berita. Dalam pendekatan ini, berita dlihat sebagai hasil dari 

mekanisme yang ada dalam ruang redaksi. Praktik kerja, profesionalisme dan 

tata aturan yang ada dalam ruang organisasi adalah unsur – unsur dinamik yang 

mempengaruhi pemberitaan. 

Ketiga, pendekatan kulturalis ( culturalist Approach ). Pendekatan ini 

merupakan gabungan antara pendekatan ekonomi politik dan pendekatan 

organisasi. Proses produksi berita disini dilihat sebagai mekanisme yang rumit 

                                                           
13 Ibnu Hamad, konstruksi Realitas politik dalam media massa, ( Jakarta, 2004), hal : 11 - 12 
14 Agus Sudibyo, Politik Media dan Pertarungan Wacana, ( Yogyakarta, 2001 ), hal : 2 – 4  
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yang meilbatkan faktor internal media (rutinitas organisasi media ) sekaligus 

juga faktor eksternal diluar diri media. 

E.7 Media Online 

Pengertian Media Online secara umum, yaitu segala jenis atau format media 

yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan 

suara.Dalam pengertian umum ini, media online juga bisa dimaknai sebagai sarana 

komunikasi secara online. Dengan pengertian media online secara umum ini, maka 

email, mailing list (milis), website, blog, whatsapp, dan media sosial (social media) 

masuk dalam kategori media online.15 

Asep Syamsul M. Romli dalam buku Jurnalistik Online: Panduan Mengelola 

Media Online (Nuansa, Bandung, 2012) mengartikan media online sebagai berikut: 

Media online (online media) adalah media massa yang tersaji secara online di 

situs web (website) internet.Masih menurut Romli dalam buku tersebut, media 

online adalah media massa ”generasi ketiga” setelah media cetak (printed media) –

koran, tabloid, majalah, buku– dan media elektronik (electronic media) –radio, 

televisi, dan film/video.Secara teknis atau ”fisik”, media online adalah media 

berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Termasuk 

kategori media online adalah portal, website (situs web, termasuk blog), radio 

online, TV online, dan email. 

                                                           
15 Romel Tea, “ Media Online : Pengertian dan Karakteristik “, diakses dari 
http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-online-pengertian-dan.html,pada 01 Maret 
2015 pukul 15 : 07  

http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-online-pengertian-dan.html
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Media jenis online ini, memiliki beberapa karakteristik umum menurut kutipan 

pada artikel Syifa Satria, yaitu : 

a. Kecepatan (aktualitas) informasi 

Kejadian atau peristiwa yang  terjadi di lapangan dapat langsung di upload ke 

dalam situs web media online ini, tanpa harus menunggu hitungan menit, jam 

atau hari, seperti yang terjadi pada media elektronik atau media cetak. Dengan 

demikian mempercepat distribusi informasi ke pasar (pengakses), dengan 

jangkauan global lewat jaringan internet, dan dalam waktu bersamaan .dan 

umumnya informasi yang ada tertuang dalam bentuk data dan fakta bukan 

cerita. 

b. Adanya pembaruan (updating) informasi 

Informasi disampaikan secara terus menerus, karena adanya pembaruan 

(updating)informasi. Penyajian yang bersifat realtime ini menyebabkan tidak 

adanya waktu yang diiistemewakan (prime time) karena penyediaan informasi 

berlangsung tanpa putus, hanya tergantung kapan pengguna mau 

mengaksesnya. 

c. Interaktivitas 

Salah satu keunggulan media online ini yang paling membedakan dirinya 

dengan media lain adalah fungsi interaktif. Model komunikasi yang digunakan 

media konvensional biasanya bersifat searah (linear) dan bertolak dari 

kecenderungan sepihak dari atas (top-down). 

d. Personalisasi 
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Pembaca atau pengguna semakin otonom dalam menentukan informasi mana 

yang ia butuhkan. Media online memberikan peluang kepada setiap pembaca 

hanya mengambil informasi yang relevan bagi dirinya, dan menghapus 

informasi yang tidak ia butuhkan. Jadi selektivitas informasi dan sensor berada 

di tangan pengguna (self control). 

e. Kapasitas muatan dapat diperbesar 

Informasi yang termuat bisa dikatakan tanpa batas karena didukung media 

penyimpanan data yang ada di server komputer dan sistem global. Informasi 

yang pernah disediakan akan tetap tersimpan, dan dapat ditambah kapan saja, 

dan pembaca dapat mencarinya dengan mesin pencari (search engine). 

f. Terhubung dengan pengguna lain (hyperlink) 

Setiap data dan informasi yang disajikan dapat dihubungkan dengan sumber 

lain yang juga berkaitan dengan informasi tersebut, atau disambungkan ke bank 

data yang dimiliki media tersebut atau dari sumber-sumber luar. Karakter 

hyperlink ini juga membuat para pengakses bisa berhubungan dengan 

pengakses lainnya ketika masuk ke sebuah situs media online dan menggunakan 

fasilitas yang sama dalam media tersebut, misalnya dalamchatroom, lewat e-

mail atau games. 

Media online merupakan salah satu jenis media massa yang popular dan 

bersifat khas. Kekhasan media online terletak pada keharusan memiliki jaringan 

teknologi informasi dan menggunakan perangkat komputer, di samping 

pengetahuan tentang program komputer untuk mengakses informasi/berita. 
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Keunggulan media online adalah informasi/berita bersifat up to date, real time, 

dan praktis (Yunus, 2010:32). 

1.      Up to date, media online dapat melakukan upgrade (pembaharuan) suatu 

informasi atau berita dari waktu ke waktu dan dimana saja, tidak melulu 

menggunakan bantuan komputer, tetapi fasilitas teknologi pada handphone 

(telepon genggam) atau lebih spesifik dengan kata smart phone (telpon 

genggam yang telah memiliki fasilitas teknologi internet). Hal ini terjadi karena 

media online memiliki proses penyajian informasi/berita yang lebih mudah dan 

sederhana. 

2.      Real time, cara penyajian berita yang sederhana tersebut menjadikan media 

online dapat langsung menyajikan informasi dan berita saat peristiwa 

berlangsung hal ini yang dimaksud dengan real time. Wartawan media online 

dapat mengirimkan informasi langsung ke meja redaksi dari lokasi peristiwa 

dengan bantuan telepon atau fasilitas internet seperti E-Mail dan lainnya. 

3.      Praktis, media online terbilang praktis karena kemudahan untuk 

mendapatkan berita dan informasinya, kapan saja bila diinginkan media online 

dapat dibuka dan dibaca sejauh didukung oleh fasilitas teknologi internet. 

Handphone yang memiliki fasilitas koneksi internet, komputer yang memiliki 

sambungan internet baik di perkantoran atau di rumah, dan dapat pula di warung 

internet (warnet). 

 Menurut Shodiq Ramadhan ( 2014 ) dalam www.suara-islam.com 

kelemahan media online yaitu   
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Media berbasis internet kini menempati peringkat tertinggi dibandingkan 

media lainnya. Namun,tekanan pada media online supaya menyajikan informasi 

secara cepat membuat berita harus dibuat secara lebih cepat pula yang berakibat 

pada akurasi, pendalaman dan keseimbangan tidak lagi menjadi faktor utama.  

"Klarifikasi, bantahan atau komentar atas suatu berita sering kali tidak 

dalam kesatuan berita, tapi pada menit atau jam berikutnya, yang bisa saja tidak 

lagi terbaca," papar jurnalis senior Asro Kamal Rokan dalam diskusi 

"Menghadapi Tirani Media Massa" di Markas Besar Partai Bulan Bintang 

(PBB), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin sore (10/11) 

E.8 Unsur Kelayakan Berita 

 Dalam pembuatan berita selayaknya harus memenuhi unsur layak berita 

karena berita merupakan unsur penting di dalam kehidupan masyarakat. Sedikit 

saja salah dalam penulisan atau konten yang diberikan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan maka berita itu dapat memberikan pengaruh buruk 

bahkan menyesatkan masyarakat. Maka dari itu diperlukan unsur kelayakan 

berita. Menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat ( 2005 ) 

dalam bukunya Jurnalistik : Teori dan Praktek menjelaskan ada enam unsur 

layak berita. 

1. Berita Harus Akurat 

Wartawan harus memiliki kehati – hatian yang sangat tinggi dalam 

melakuka pekerjaannya mengingat dampak yang luas yang ditimbulkan 

oleh berita yang dibuatnya. Kehati – hatian dimulai dari kecermatannya 

terhadap ejaan nama, angka, tanggal dan usia serta disiplin diri untuk 
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senantiasa melakukan periksa ( ulang ) atas keterangan dan fakta yang 

ditemuinya. Tidak hanya itu, akurasi sudut pandang pemberitaan yang 

dicapai oleh penyajian detail fakta dan oleh tekanan yang diberikan pada 

fakta – faktanya. 

2. Berita Harus Lengkap, Adil dan Berimbang 

Keakuratan sesuatu fakta tidak selalu menjamin keakuratan arti. Fakta – 

fakta yang akurat yang dipilih atau disusun secara longgar atau tidak adil 

sama menyesatkannya dengan kesalahan yang sama sekalipun palsu. 

Dengan terlalu banyak atau terlalu sedikit memberikan tekanan, dengan 

menyisipkan fakta – fakta yang tidak relevan atau dengan menghilangkan 

fakta – fakta yang seharusnya ada disana, pembaca mungkin mendapat 

kesan yang palsu. 

3. Berita Harus Objektif 

Selain harus memiliki ketepatan ( akurasi ) dan kecepatan dalam bekerja, 

seorang wartawan dituntut untuk bersifat objektif dalam menulis. Dengan 

sikap objektifnya, berita yang ia buatpun akan objektif, artinya berita yang 

dibuat itu selaras dengan kenyataan, tidak berat sebelah, bebas dari 

prasangka. Lawan objektif ialah subjektif, yaitu sikap yang diwarnai oleh 

prasangka pribadi. Memang ada beberapa karya jurnalistik yang lebih 

persuasif, artinya ada sikap subjektif di dalamnya, dan objektifitasnya agak 

kendur, misalnya dalam tulisan editorial atau komentar. 

4. Berita Harus Ringkas dan Jelas 

Mitchel V.Charnley berpendapat, bahwa pelaporan berita dibuat dan ada 

untuk melayani. Untuk melayani sebaik – baiknya, wartawan harus 
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mengembangkan ketentuan – ketentuan yang disepakati tentang bentuk dan 

cara membuat berita. Berita yang disajikan haruslah dapat dicerna dengan 

cepat. Ini artinya suatu tulisan yang rigkas, jelas, dan sederhana. Tulisan 

berita harus tidak banyak menggunakan kata – kata, harus langsung, dan 

padu. 

5. Berita Harus Hangat 

Berita adalah padanan kata News dalam bahasa Inggris. Kata News itu 

sendiri menunjukkan adanya unsur waktu – apa yang new, apa yang baru, 

yaitu lawan dari lama. Berita memang harus selalu baru, selalu hangat. 

E.9 Teori Hirarki Pengaruh Isi Media 

Seperti yang dikutip dari jurnal Mulyadi Saputra ( 2012 ), Teori hirarki 

pengaruh isi media (Theories of influences on Mass Media Content) diperkenalkan 

oleh Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese. Teori ini menjelaskan tentang 

pengaruh terhadap isi media pada suatu pemberitaan, baik dari pengaruh internal 

dan maupun eksternal. Shoemaker dan Reese membagi kepada beberapa level 

pengaruh isi media. Yaitu pengaruh dari individu pekerja media ( individual level), 

pengaruh dari rutinitas media (media routines level), pengaruh dari organisasi 

media ( organizational level), pengaruh dari luar media (outside media level), dan 

yang terakhir adalah pengaruh ideologi (ideology level).(Shoemaker, 1996:60). 

Dalam skripsi Sa'diyah, (2012) juga memaparkan, bahwa untuk menilai media 

pengaruhnya dari sisi ini, maka teori hirarki pengaruh isi media merupakan teori 

yang tepat. Untuk bahwa kajian tentang isi media massa harus didasarkan asumsi 

bahwa isi pesan media bukanlah cerminan realitas masyarakat. Akan tetapi, selalu 

ada faktor – faktor yang mempengaruhi isi media tersebut. 
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Asumsi dari teori hirarki pengaruh isi media adalah bagaimana isi pesan 

media yang disampaikan kepada khalayak adalah hasil pengaruh dari kebijakan 

internal organisasi media dan pengaruh dari eksternal media itu sendiri. Pengaruh 

internal pada konten media sebenarnya berhubungan dengan kepentingan dari 

pemilik media, individu wartawan sebagai pencari berita, rutinitas organisasi 

media. Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh pada konten media 

berhubungan dengan para pengiklan, pemerintah masyarakat dan faktor eksternal 

lainnya. 

Reese, (1991) mengemukakan bahwa isi pesan media atau agenda media 

merupakan hasil tekanan yang berasal dari dalam dan luar organisasi media. 

Dengan kata lain, isi atau konten media merupakan kombinasi dari program 

internal, keputusan manajerial dan editorial, serta pengaruh eksternal yang berasal 

dari sumber-sumber nonmedia, seperti individu-individu berpengaruh secara sosial, 

pejabat pemerintah, pemasang iklan dan sebagainya. 

Dari teori ini akan terlihat seberapa kuat pengaruh yang terjadi pada tiap-tiap 

level. Walaupun level organisasi media atau faktor kepemilikan sebuah media, tapi 

tak akan bisa mengesampingkan faktor yang lainnya karena saling terkait satu 

dengan yang lainnya. Contohnya pengaruh level ideologi yang terjadi pada sebuah 

isi sebuah media, walaupun dianggap abstrak tapi sangat mempengaruhi sebuah 

media karena bersifat tidak memaksa dan bergerak di luar kesadaran keseluruhan 

organisasi media itu sendiri. 

E.10 Jurnalistik Online 

Menurut Asep Syamsul M. Romli dalam bukunya Jurnalistik Online : 

Mengelola Media Online, 2012 menjelaskan mengenai jurnalistik online : 
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Jurnalistik online adalah ”generasi baru” jurnalistik setelah jurnalistik 

konvensional (jurnalistik media cetak seperti suratkabar) dan jurnalistik penyiaran 

(broadcast journalism –radio dan televisi).Jurnalistik online (online journalism) 

disebut juga cyber journalism, jurnalistik internet, jurnalistik web (web journalism), 

jurnalistik digital (digital journalism).  

Pengertian jurnalistik online terkait banyak istilah, yakni jurnalistik, online, 

internet, dan website. Jurnalistik dipahami sebagai proses peliputan, penulisan, dan 

penyebarluasan informasi (aktual) atau berita melalui media massa. Secara ringkas 

dan praktis,  jurnalistik bisa diartikan sebagai “memberitakan sebuah 

peristiwa”.Online dipahami sebagai keadaan konektivitas (ketersambungan) 

mengacu kepada internet atau world wide web (www). Online merupakan bahasa 

internet yang berarti “informasi dapat diakses di mana saja dan kapan saja” selama 

ada jaringan internet (konektivitas). 

Internet (kependekan dari interconnection-networking) secara harfiyah artinya 

“jaringan antarkoneksi”. Internet dipahami sebagai sistem jaringan komputer yang 

saling terhubung. Berkat jaringan itulah yang ada di sebuah komputer dapat diakses 

orang lain melalui komputer lainnya. Internet “menghasilkan” sebuah media –

dikenal dengan “media online”—utamanya website.Website atau site (situs) adalah 

halaman mengandung konten (media), termasuk teks, video, audio, dan gambar. 

Website bisa diakses melalui internet dan memiliki alamat internet yang dikenal 

dengan URL (Uniform Resource Locator) yang berawalan www atau http:// 

(Hypertext Transfer Protocol. 
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Dari pengertian ketiga kata tersebut, jurnalistik online dapat didefinisikan sebagai 

proses penyampaian informasi melalui media internet, utamanya website. 

E.11 Kebijakan Pemerintah 

Menurut joshua Ignatius Eddgar dalam artikelnya yang berjudul kebijakan 

pemerintah menjelaskan bahwa : 

Pengertian kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan 

yang bersifat luas. Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah 

usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. 

Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu 

keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan 

tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. 

Sesuai dengan system administrasi Negara Republik Indonesia, kebijakan dapat 

dibagi menjadi 2, yaitu: 

1. Kebijakan Internal (Manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan 

mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri. 

2. Kebijakan eksternal (Publik), yaitu suatu kebijakan yang mengikat masyarakat 

umum, sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan harus tertulis. 

Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan berbagai bentuk 

seperti misalnya jika dilakukan oleh Pemerintah Pusat berupa Peraturan Pemerintah 

(PP), Keputusan Menteri (KepMen) dan lain lain. Sedangkan jika kebijakan 

pemerintah tersebut dibuat oleh pemerintah daerah akan melahirkan Surat 

keputusan (SK), peraturan daerah (PerDa) dan lain lain. 
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Dalam penyusunan kebijaksanaa/kebijakan mengacu pada hal hal berikut: 

- Berpedoman pada kebijaksanaan yang lebih tinggi. 

- Konsisten dengan kebijaksanaan yang lain yang berlaku. 

- Berorientasi ke masa depan. 

- Berpedoman kepada kepentingan umum 

- Jelas dan tepat serta transparan 

- Dirumuskan secara tertulis. 

Sedangkan kebijakan atau kebijaksanaan pemerintah mempunyai beberapa 

tingkatan yaitu: 

Kebijakan Nasional 

Yaitu kebijakan Negara yang bersifat fundamental dan strategis untuk mencapai 

tujuan nasional/Negara sesuai dengan amanat UUD 1945 GBHN. Kewenangan 

dalam pembuat kebijaksanaan adalah MPR, dan presiden bersama-sama dengan 

DPR. 

Bentuk kebijaksanaan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan dapat berupa: 

1)      UUD 1945 

2)      Ketetapan MPR 

3)      Undang-undang 

4)     Peraturan pemerintah pengganti undang undang (Perpu) dibuat oleh 

presiden dalan hal kepentingan memaksa setelah mendapat persetujuan DPR. 
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Kebijaksanaan yang dilakukan oleh presiden yang bersifat nasional dan 

menyeluruh berupa penggarisan ketentuan ketentuan yang bersifat garis besar 

dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sebagai 

pelaksanaan UUD 1945, ketetapan MPR maupun undang undang guna mencapai 

tujuan nasional. 

Penetapan kebijaksanaan umum merupakan sepenuhnya kewenangan presiden, 

sedangkan bentuk kebijaksanaan umum tersebut adalah tertulis berupa peraturan 

perundang-undangan seperti hal nya peraturan pemerintah (PP), keputusan presiden 

(Kepres) serta Instruksi Presiden (Inpres). 

Sedangkan kebijaksanaan pelaksanaan dari kebijakan umum tersebut 

merupakan penjabaran dari kebijakan umum serta strategi pelaksanaan dalam suatu 

bidang tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang tertentu. Penetapan 

kebijaksanaan pelaksanaan terletak pada para pembantu presiden yaitu para menteri 

atau pejabat lain setingkat dengan menteri dan pimpinan sesuai dengan 

kebijaksanaan pada tinkat atasnya serta perundang-undangan berupa peraturan, 

keputusan atau instruksi pejabat tersebut (menteri/pejabat). (Joshua Ignatius 

Eddgar, 2013) 

E.12 Kerangka Konseptual 

a.  Kebijakan kenaikan harga BBM 

Kebijakan ekternal ( masyarakat ) dalam penletian ini memfokuskan pada 

pemberitaan mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan oleh 

Presiden Jokowi pada Oktober 2014 di republica.co.id dan kompas.com 

b. Bingkai di Media Online 



39 
 

 Dalam perkembangannya propaganda tak lagi hanya dilakukan melalui face to 

face communication seperti yang terjadi abad sebelumnya. Saat ini propaganda juga 

bisa dilakukan melalui online. Dalam penelitian ini memfokuskan pada propaganda 

di media online yaitu portal berita online di republica.co.id dan kompas.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. METODE PENELITIAN 

F.1 Pendekatan Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami dan 

menafsirkan fenomena yang terjadi, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-
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kata, bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan 

berbagai metode dan memfokuskan pada tanda dan teks sebagai obyek 

kajiannya, serta bagaimana peneliti menafsirkan dan memahami kode 

(decoding) dibalik tanda dari teks tersebut” (Moleong, 2011). 

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami 

apa yang terletak di balik fenomena apa saja yang sedikit belum diketahui. 

Selain itu, metode ini juga dapat memberikan secara detail fenomena yang sulit 

untuk disampaikan dengan metode kuantitatif. Pendekatan kualitatif sangat 

cocok untuk penelitian untuk memahami propaganda media online melalui 

sebuah teks berita karena dalam pendekatan ini diperlukan analisis mendalam 

terhadap apa yang termuat dalam sebuah berita. Maka dari itu, pendekatan ini 

sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian ini. 

 

F.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Adapun tipe penelitian ini adalah Interpretatif. Secara umum penelitian 

ini digunakan dalam rangka mengeksplorasi pesan dan makna yang 

tersembunyi di portal berita Republic.co.id dan kompas.com. 

Dalam buku Analisis Framing oleh Eriyanto (2012) terdapat karakteristik  

penelitian konstruksionis yang di dalamnya terdapat kategori intepretatif, yaitu 

: 

1. Rekonstruksi realitas sosial secara dialektis antara peneliti dengan pelaku 

sosial yang diteliti. 

2. Peneliti sebagai passionate participant, fasilitator yang menjembatani 

keragaman subjektifitas pelaku sosial. 
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3. Negosiasi : Makna adalah hasil dari proses saling mempengaruhi antara teks 

dan pembaca. Makna bukan ditransmisikan, melainkan dinegosiasikan 

4. Transaksionalis : Pemahaman tentang suatu realitas, atau temuan suatu 

penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dan yang diteliti 

5. Reflektif atau dialektif : Menekankan empati dan interaksi dialektis antara 

peneliti teks untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode 

kualitatif 

6. Kriteria kualitas penelitian : Otentisitas dan refleksivitas : sejauh mana 

temuan merupakan refleksi otentik dari realitas dihayati oleh para pelaku 

sosial. 

Pendekatan interpretatif ini digunakan sesuai dengan dasar penelitian 

analisis Framing. Alex Sobur dalam Analisis Teks Media (2006) menjelaskan 

bahwa Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif 

atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan 

menulis berita.  Analisis framing  melihat bagaimana bahasa yang digunakan 

dalam suatu media massa menampilkan penyajian berita kepada masyarakat. 

Analisis framing dimaksudkan untuk maksud dan makna tertentu dalam 

merespon suatu fakta. Bahasa dalam teks berita di media online memiliki makna 

tertentu yang mana hal ini bersumber dari pemberitaan yang ada. Analisis 

framing ini dirasa paling cocok digunakan untuk melihat adakah propaganda 

dari bingkai kedua portal berita mengenai kenaikan bahan bakar minyak oleh 

presiden Jokowi tahun 2014. Peneliti akan melihat makna di teks yang tersedia 

di dalam  berita kedua portal yang  kemudian dapat ditarik kesimpulan oleh 

peneliti. 
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F.3 Waktu Penelitian 

Waktu Penelitian dimulai sejak proses penyusunan proposal hingga 

pelaporan hasil yang menurut perkiraan dimulai 1 desember 2014 hingga 15 

April 2015. 

 

F.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara: 

1. Data primer 

 Data primer penelitian ini adalah menggunakan dokumentasi berita. 

Mengumpulkan kategori judul berita pada republica.co.id dan kompas.com 

mengenai kenaikan bahan bakar minyak oleh presiden Jokowi tahun 2014. 

Kemudian berita tersebut dianalisis sesuai dengan teknis analisis yang digunakan. 

2. Data Sekunder  

Data pendukung yang peneliti gunakan adalah literatur – literatur seperti 

berupa jurnal, penelitian terdahulu, buku, artikel, yang ada pada media cetak 

maupun internet yang sesuai dengan konteks yaitu mengenai kenaikan bahan bakar 

minyak oleh Jokowi tahun 2014.  

F.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah portal online di republica.co.id dan 

kompas.com. Adapun data yang digunakan pada penelitian adalah berita yang 

dimuat pada periode Oktober -Desember 2014. Namun, tidak semua berita pada 

edisi tersebut dijadikan bahan penelitian, peneliti membatasi pada pemberitaan 



43 
 

yang berhubungan dengan pembahasan mengenai kenaikan bahan bakar 

minyak pada tahun 2014 oleh presiden Jokowi. 

Pemilihan waktu edisi berita yang akan diteliti berdasarkan pada sejak 

kenaikan Bahan Bakar Minyak tahun 2014 oleh presiden jokowi hingga 

November 2014. Pertimbangan ini diambil karena pada 1 Januari harga bahan 

bakar minyak turun kembali dan tidak menjadi topik utama di Indonesia. 

Namun ini tetap menjadi penelitian menarik dikarenakan gejolak yang terjadi 

di masyarakat saat kenaikan Bahan bakar minyak tahun 2014 oleh presiden 

Jokowi. 

Adapun berita-berita yang dimuat pada waktu dan batasan tersebut 

diantaranya, : 

Tabel 1.1  

Kategori Judul Berita dari Republica.co.id 

No.  Judul Berita ( Republica.co.id ) Edisi 

1. Kenaikan Harga BBM, Jokowi Bisa 

Dianggap Tipu-Tipu 

18 November 2014 

2. Yusril Tertawa Jokowi Naikkan Harga 

BBM 

18 November 2014 

3. Jokowi 'Pamer' Foto Dukungan 

Kenaikan BBM di Facebook 

 

23 November 2014 

4. Gerindra:Jokowi, Cabut Kebijakan 

Kenaikan Harga BBM! 

19 November 2014 

5. Dampak Kenaikan BBM Mulai 

Dirasakan Warga 

19 November 2014 

 

Tabel 1.2 

Kategori Judul Berita dari Kompas.com 
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No.  Judul Berita ( Kompas.com ) Edisi 

1. Ini "Kompensasi" Kenaikan Harga 

BBM Menurut Jokowi 

 

17 November 2014 

2. Ketua DPD Apresiasi Presiden Jokowi 

Tampil Mengumumkan Kenaikan 

Harga BBM 

 

18 November 2014 

3. Jokowi Yakin Rakyat Akan Rasakan 

Dampak Positif Kenaikan Harga BBM 

Beberapa Tahun Lagi 

19 November 2014 

4. Naikkan Harga BBM, Jokowi Dinilai 

Genius  

27 November 2014 

5. "Setuju Harga BBM Naik asalkan 

Alokasi Subsidi Jelas" 

18 November 2014 

  

 Landasan peneliti memilih judul dan tanggal yang hanya sebatas sampai 23 

November adalah karena peneliti menganggap judul – judul itulah yang berpotensi 

dicurigai terdapat pemberitaan yang memiliki makna tertentu mengenai kenaikan 

harga BBM. Selain itu peneliti ingin melihat hanya seminggu setelah kenaikan 

harga BBM untuk melihat aktual dari pemberitaan media dan sebagai respon 

pertama dari media menanggapi kenaikan bahan bakar minyak oleh presiden 

Jokowi. 

F.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analasis data dalam penilitian ini dilakukan dalam bentuk data 

kualitatif, yakni mengumpulkan dan memilah-milah sekian banyak data ke 

dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditarik kesimpulan.  

Dalam buku Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, 

Eriyanto ( 2012 ). Beberapa tokoh memberikan definisi mengenai framing : 

Robert N. Entman menjelaskan framing adalah proses seleksi dari 

berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih 
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menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-

informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi 

lebih besar daripada sisi yang lain. 

Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki menjelaskan framing adalah 

strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan 

dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan 

rutinitas dan konvensi pembentukan berita. 

David E. Snow and Robert Benfort menjelaskan framing adalah 

pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi yang relevan. Frame 

mengorganisasikan sistem kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci 

tertentu, anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat tertentu. 

Todd Gitlin menjelaskan framing adalah strategi bagaimana 

realitas/dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan 

kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan 

agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca.itu dilakukan 

dengan seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari 

realitas. 

Amy Binder menjelaskan framing adalah skema interpretasi yang 

digunakan oleh individu untuk menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasi, 

dan melabeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung. Frame 

mengorganisir peristiwa yang kompleks ke dalam bentuk dan pola yang mudah 

dipahami dan membantu individu untuk mengerti makna peristiwa. 

William A. Gamson menjelaskan framing adalah cara bercerita atau 

gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan 
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konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu 

wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan (package). 

Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan 

individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta 

untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima. 

Menurut Eriyanto (2012) bahwa cara pandang tersebut yang akan 

menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan 

dihubungkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut. Ada dua aspek 

dalam Framing yang harus diketahui. Pertama, memilih fakta/ realitas. Proses 

memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak melihat peristiwa 

tanpa perspektif. Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan 

bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan ini 

diungkapkan dengan, kalimat dan proposisi apa,  dengan bantuan aksentuasi 

foto dan gambar apa, dan sebagainya. Bagaimana fakta yang sudah dipilih 

tersebut ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu: penempatan yang 

mencolok (menempatkan di headline depan, atau bagian belakang), 

pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat 

penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang/ peristiwa 

yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplikasi, 

dan pemakaian kata yang mencolok, gambar, dsb.  

Peneliti menggunakan analisis framing model William A.Gamson karena 

ingin menggali pesan yang termuat dalam suatu teks berita. Peneliti 

menggunakan model Gamson karena dirasa paling cocok dibandingkan dengan 

model yang lain dalam penelitian propaganda. Peneliti merasa model gamson 
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yang dapat memfasilitasi mengenai fenomena yang berkaitan dengan gerakan 

sosial. Selain itu untuk mengetahui bagaimanakah propaganda di kedua portal 

berita kompas.com dan republika.co.id perlu adanaya pemaknaan dalam suatu 

objek yang membentuk suatu wacana. Selain itu dalam model ini juga 

menyediakan skema kemasan dalam sebuah berita serta pemahaman yang 

terstruktur untuk mengkonstruksikan makna pesan – pesan yang ada. Sama 

halnya dengan pendapat Sobur ( 2012 ) bahwa begitu banyak teks komunikasi 

disajikan secara implisit dan makna suatu pesan dengan demikian tidak bisa 

hanya ditafsirkan sebagai apa yang tampak nyata dalam teks, namun harus 

dianalisis dari makna yang tersembunyi.16 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis framing 

model Gamson. Untuk menganalisa datanya, peneliti menggunakan tahapan 

seperti dibawah ini:   

1. Menelaah seluruh data yang tersedia   

2.  Mengadakan ringkasan data yang dilakukan dengan jelas 

membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang 

inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap 

berada didalamnya.   

3.  Menuliskan pernyataan-pernyataan dalam berita yang 

mendukung tematik pemberitaan, lalu menyusun dalam satuan-satuan.  

4. Menelaah teks yang tersaji dengan mendeskripsikan bagaimana 

bagian dan urutan berita diskemakan dalam suatu teks utuh. Atau melihat 

                                                           
16Sobur Alex, 2012, Analisis Teks Media. Bandung. PT Remaja Rosdakarya 
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alur bagaimana bagian-bagian dalam teks disusun dan diurutkan sehingga 

membentuk satu kesatuan.   

5. Membandingkan hasil dari temuan yang didapatkan dari 

pemberitaan di kompas.com dan republica.co.id 

6. Menarik kesimpulan. 

Berikut adalah perangkat framing  model Gamson (Eriyanto, 2012) : 

Tabel 1.3 

Perangkat Framing model Gamson 

Frame Central organizing idea for making sense of relevant events, 

suggesting 

Framing Devices 

(Perangkat Framing) 

Reasoning Device 

(Perangkat Penalaran) 

Methapors 

Perumpaan atau pengandaian 

Roots 

Analisis kausal atau sebab akibat 

Catchphrases 

Frase yang menarik, kontras, 

menonjol dalam suatu wacana. Ini 

umumnya berupa jargon atau slogan 

Appeals to Principles 

Premis dasar, klaim-klaim moral 

Exemplaar 

Mengaitkan bingkai dengan contoh, 

uraian (bisa teori, perbandingan) 

yang memperjelas bingkai 

Consequences 

Efek atau konsekuensi yang didapat 

dari bingkai 

Depiction 

Penggambaran atau pelukisan suatu 

isu yang bersifat konotatif. Depiction 

ini umumnya berupa kosakata, 

leksikon untuk melabeli sesuatu. 
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Visual Images 

Gambar, grafik, citra yang 

mendukung bingkai secara 

keseluruhan. Bisa berupa foto, 

kartun, ataupun grafik untuk 

menekankan dan mendukung pesan 

yang ingin disampaikan. 

  

 

 

 

 

 


