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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kelahiran pers merupakan bagian dari semangat kebebasan, kemerdekaan, dan 

demokrasi, meskipun sebelumnya pers hanya terbatas untuk kalangan tertentu saja, 

pemerintah misalnya. Namun, melihat kembali pada pendapat-pendapat para tokoh 

seperti Habermas (1989), dijelaskan bahwa surat kabar merupakan sarana bagi 

penyebarluasan informasi yang kritis, yang kemudian hadir sebagai ruang public ( public 

sphere ) dimana dalam ruang publik ini yang diperbincangkan adalah hal-hal yang 

berhubungan dengan kepentingan bersama. Menggaris bawahi kata “kepentingan 

bersama”, yang menarik adalah apakah berita yang bersifat subyektif dapat dimasukkan 

ke dalam ranah kepentingan bersama.  

Menurut Denis McQuail (2000), media massa memiliki karakteristik yang dapat 

menjangkau massa dalam jumlah besar dan lingkup luas ( Universality of reach ), bersifat 

publik dan mampu memberikan popularitas kepada siapapun yang ditayangkan pada 

media massa. Maka dari itu, media massa dalam kaitannya dengan kepentingan politik, 

menjadi alat utama untuk mencitrakan diri demi mendapat simpati dari masyarakat. Dan 

media massa telah menjadi elemen penting dalam proses demokratisasi karena 

menyediakan arena dan saluran bagi debat publik, menjadikan calon pemimpin dikenal 

masyarakat luas dan juga berperan menyebarluaskan berbagai informasi dan pendapat. 

Media massa diibaratkan sebagai pemegang kekuasaan dalam sebuah negara. 

Perannya dalam menyampaikan sebuah fakta dan peristiwa membuat media massa 

sebagai satu-satunya sumber bagi masyarakat untuk melihat “dunia luar”. Entah itu bisa 



2 

 

diujikan atau tidak kebenaran dari peristiwa yang disampaikan. Tidak semua masyarakat 

dapat menseleksi berita yang mereka konsumsi. Menurut Van Zoest dalam Alex Sobur ( 

2006:60 ) sebuah teks tidak pernah lepas dari ideologi dan kemampuan untuk 

memanipulasi pembaca ke arah suatu ideologi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa 

dengan media, maka mindset masyarakat akan mudah teralihkan kepada ideologi tertentu, 

tergantung seberapa sering dan kuatnya pengaruh tulisan pekerja media.  

Peran politik media ditentukan oleh sistem media dimana media itu berada. 

Kemudian sistem media ikut mengubah kajian media sendiri. Pada awalnya hanaya ada 

dua fokus perhatian dalam mengkaji media, yaitu melihat media sebagai institusi sosial 

dan media sebagai lembaga ekonomi. Kemudian muncul fokus baru yang diperkenalkan 

oleh A. J. Liebling lewat bukunya The Press Looks at the Press, yang dikenal dengan 

pendekatan trichotomy, yaitu ada tambahan unsur jurnalis dalam pers. Munculnya 

dimensi ketiga ini didorong oleh besarnya peran jurnalis dalam menentukan apa yang 

diproduksi media. Artinya, jurnalislah yang sebenarnya menentukan corak suatu 

pemberitaan pers. Sehingga, ada tiga unsur penting dalam kehidupan pers yaitu : segi 

idiil, ekonomi dan kewartawanan (Rachmadi, 1990 ; Susanto, 1985). 

Menarik setiap kali membicarakan mengenai politik (kekuasaan) dan media. 

Donbach dan Patterson (2004) menemukan bahwa peran politik jurnalis dalam sistem 

media sangat beragam. Keragaman tersebut dikategorikan berdasarkan dua dimensi 

penting yaitu Passive-active dimension dan neutral-advocate dimension. Dimensi 

pertama mengacu pada otonomi jurnalis sebagai aktor politik dan dimensi kedua mengacu 

pada posisi jurnalis sebagai aktor politik. 

 Dalam meneliti konstruksi pemberitaan politik, analisis framing dipilih untuk 

dapat menelisik lebih dalam. Framing menampilkan informasi tertentu dari sebuah pesan 
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komunikasi, oleh sebab itu menjadi lebih menonjol. Artinya, membuat beberapa 

informasi lebih diperhatikan, lebih bermakna dan lebih mudah diingat oleh pembaca atau 

pendengar (Entmann, 1993:53). Dengan bentuk penyampaian seperti itu, maka pembaca 

akan memiliki frame yang kurang lebih sama. Artinya, media membentuk agenda politik 

individu. Bentuk frame berita tersebut kemudian digunakan untuk memaknai isu yang 

sama pada konteks kehidupan sehari-hari ( Gamson, 1999). 

 Dalam pemberitaan seputar agenda politik, masyarakat tanpa sadar telah 

mengikuti alur yang ditawarkan oleh media. Pelan namun pasti mindset masyarakat akan 

terkonstruksi dengan pemberitaan yang disajikan. Menjelang pemilihan kepala daerah ( 

pilkada ), pemilu, media massa khususnya media cetak (secara halus) biasanya gencar 

untuk melakukan pemberitaan yang mengarah kepada salah satu pihak terkait. 

Tergantung bagaimana kita sebagai pembaca jeli dalam melihat konstruksi pemberitaan di 

media-media massa. 

 Kampanye menggunakan alat media massa mulai gencar dilakukan menjelang 

pemilihan kepala daerah. Meskipun belum dipastikan siapa kandidat yang akan maju ke 

kursi calon kepala daerah, media cetak sebagai sarana informasi ter-update akan lebih 

dulu memasukkan pemberitaan seputar persiapan dan isu-isu politik menjelang Pilkada 

tersebut. Pemberitaan yang disuguhkan berbulan-bulan sebelum pilkada dimulai, 

diharapkan cukup untuk mengubah sikap, pendapat, mindset, dan pilihan individu.  

 Selain itu, kepemilikan media atas media penyiaran atau media cetak oleh 

anggota partai politik maupun kandidat peserta pemilihan umum sudah menjadi hal biasa, 

sehingga seringkali terjadi salah satu media menjadi partisan pada pemilihan kepala 

daerah. Tidak hanya kepemilikan media, kedekatan kandidat dengan pemilik media 
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ternyata juga memberikan eksklusivitas bagi kandidat untuk mendapatkan ruang yang 

lebih bagi mereka di media ( Sinulingga, 2007:10 dalam Fanny Awalia (2010). 

 Fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi. Bagi kaum konstruksionis, realitas 

itu bersifat subjektif. Realitas hadir karena dihadirkan oleh konsep subjektifitas dan sudut 

pandang wartawan. Disini tidak ada realitas yang bersifat objektif karena realitas itu 

tercipta lewat konstruksi dan pandangan tertentu. Realitas bisa berbeda-beda tergantung 

bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai 

pandangan yang berbeda-beda ( Eriyanto, 2005:19 dalam Fanny Awalia (2010). Media 

tidak hanya mampu menciptakan citra pada segala sesuatu yang ada namun juga turut 

mempengaruhi pembentukan persepsi pada khalayaknya serta media massa juga sanggup 

menilai bobot peristiwa yang mungkin muncul untuk diberitakan setiap harinya. Selain 

itu, media juga sanggup membingkai suatu peristiwa sedemikian rupa, dan dapat 

membelokkan makna atau nilai suatu peristiwa agar sesuai dengan pandangan atau 

kepentingan salah satu pihak media tersebut. 

 Dari penjabaran berbagai unsur yang ada pada tema, maka dari itu peneliti ingin 

mengetahui bagaimana konstruksi pemberitaan Radar Malang menjelang Pemilihan 

Kepala Daerah Kabupaten Malang 2015. Dan sesuai dengan pengamatan peneliti dalam 

melihat objek penelitian (dalam hal ini berita mengenai Pilkada), peneliti menemukan 

adanya hal yang menarik dalam topik penelitian ini yaitu adanya “aura persaingan” lama 

antara dua partai besar Kabupaten Malang yaitu, Golkar dan PDIP. Dimana Golkar 

merupakan partai yang mengusung Bupati Malang saat ini, Rendra Kresna. Sedangkan 

PDIP merupakan partai pemenang Pilpres dan Pileg 2014 lalu. Sehingga nantinya setelah 

melewati tahapan penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bagaimana wartawan Radar 

Malang mengkonstruksi pemberitaan Pilkada Kabupaten Malang 2015. 
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 Pemilihan media,objek penelitian, ruang lingkup dan edisi pemberitaan, tidak 

serta merta dilakukan oleh peneliti. Disini pemilihan objek dikarenakan menurut 

pengamatan sementara yang telah dilakukan peneliti, Pilkada 2015 kali ini berbeda 

dengan tahun 2010 silam, sehingga banyak berita yang menarik untuk diteliti. Pemilihan 

Harian Radar Malang sebagai bahan penelitian dikarenakan Radar Malang merupakan 

surat kabar nomor satu di Malang. Anak media Jawa Pos Group ini memiliki bidikan 

pasar ke seluruh daerah di Malang Raya. Sehingga, pemberitaan seputar daerah Malang 

menjadi topik hangat. Untuk pemilihan edisi terbit yaitu 01 Januari – 28 Februari 2015 

dikarenakan tahun 2015 merupakan tahun Pilkada. Pemberitaan menjelang pilkada 

sedang gencar-gencarnya di kedua bulan itu. Pemberitaan yang ada saat ini, mengenai 

persiapan pendaftaran bakal calon bupati, serta persiapan partai-partai untuk saling 

berkoalisi. 

 Penelitian juga tidak hanya difokuskan pada pemberitaan (tulisan) wartawan saja, 

tetapi juga pada beberapa grafis yang ada pada berita. Diantaranya berupa grafis 

perbandingan antar kandidat calon bupati. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti ingin 

mengkaji lebih dalam mengenai konstruksi pemberitaan Radar Malang dengan 

menggunakan analisis framing.  

 Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk 

mengatahui bagaimana realitas ( peristiwa, aktor, kelompok ) dibingkai oleh media. 

Pembingkaian tersebut tentu saja melalui proses konstruksi. Hasilnya, pemberitaan media 

dari sisi tertentu atau wawancara dengan orang-orang tertentu. Semua elemen tersebut 

tidak hanya bagian dari teknis jurnalistik, tetapi menandakan bagaimana peristiwa 

dimaknai dan ditampilkan (Eriyanto, 2005). 
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Karenanya, peneliti ingin melakukan penelitian dengan hanya menggunakan satu 

media ( non-komparatif ) yang berjudul “KONSTRUKSI PEMBERITAAN MEDIA 

CETAK LOKAL PRA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN 

MALANG 2015 ( Analisis Framing Pemberitaan Pada Harian Radar Malang Edisi 

01 Januari – 28 Februari 2015). 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan sebuah 

permasalahan yaitu Bagaimana konstruksi pemberitaan mengenai Pra Pemilihan Kepala 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 pada harian Radar Malang Edisi 01 Januari – 28 

Februari 2015. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bentuk framing pemberitaan menjelang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2015 pada harian Radar Malang edisi 01 Januari – 28 Februari 2015. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan 

dalam bidang Ilmu Komunikasi pada umumnya dan Jurnalistik pada khususnya, serta 

dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan instrument 

penelitian serupa yaitu mengenai konstruksi pemberitaan Media Cetak Lokal dengan 

menggunakan analisis framing. 
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2. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat memandang berita 

dalam sudut pandang kritis, dan mampu menangkap nilai-nilai dalam setiap 

pemberitaan politik. 

 

 


