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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, perkembangan teknologi media massa berjalan dengan pesat. 

Dalam masyarakat modern, media massa mempunyai peran sebagai bagian 

penting dari kehidupan manusia. Perhatian individu atau masyarakat yang tinggi 

terhadap program komunikasi di media massa seperti surat kabar, majalah, radio, 

televisi, film dan internet menjadikannya setiap saat tidak mudah terlepas dari 

terpaan atau menerpakan diri terhadap media massa. Saat ini, keberadaan media 

massa baik cetak, elektronik, maupun media online, mulai dari tingkat lokal 

sampai tingkat nasional menjadi salah satu referensi informasi bagi masyarakat. 

Media massa juga dijadikan wadah untuk menyalurkan aspirasi, keluhan, serta 

kritik terhadap pelaksanaan program pembangunan pemerintah.  

Media sebagai suatu alat untuk menyampaikan informasi, berita, penilaian, 

atau gambaran umum tentang banyak hal. Jika, media dalam bentuk berupa berita, 

yakni bagaimana berita dipandang seagai sebuah wacana, bagaimana proses 

produksi berita yang pada akhirnya menghasilkan wacana di media. Media 

mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk 

opini publik, antara lain, karena media juga berkembang menjadi kelompok 

penekan atas suatu ide atau gagasan, dan bahkan suatu kepentingan atau citra yang 

ia representasikan untuk diletakkan dalam konteks kehidupan yang lebih empiris. 

Sehubungan dengan hal tersebut, sebenarnya media berada pada posisi yang 
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mendua, dalam pengertian bahwa ia dapat memberikan pengaruh-pengaruh 

“positif” maupun “negatif” yang bergantung pada dimensi kepentingan yang 

diwakilinya (Sobur, 2012: 31). 

Media telah menjadi sumber informasi yang dominan tidak saja bagi 

individu tetapi juga bagi masyarakat dalam memperoleh gambaran realitas 

mengenai suatu peristiwa. Media menjadi cermin realitas, merefleksikannya dan 

melaporkannya. Namun, apa yang kemudian tersaji di media saat ini baik cetak, 

elektronik maupun online tidak sekadar melaporkan realitas, media juga aktif 

mengonstruksi realitas. Menurut Hamad (2004: 11-13) bahwa setiap upaya 

mendeskripsikan konseptualisasi sebuah peristiwa, keadaan, atau benda 

merupakan suatu usaha mengkonstruksi realitas. 

Dalam proses konstruksi realitas, bahasa merupakan unsur utama. Menurut 

Tuchman bahasa adalah konseptualisasi dan alat narasi. Dalam media massa, 

keberadaan bahasa tidak lagi hanya sebagai alat menggambarkan sebuah realitas, 

tetapi dapat menentukan gambaran (makna citra) mengenai suatu realitas-realitas 

media yang akan muncul di benak khalayak. Selanjutnya, dalam halaman yang 

sama DeFleur mengatakan media massa memiliki berbagi cara memengaruhi 

bahasa dan makna; mengembangkan kata-kata baru beserta makna asosiatifnya; 

memperluas makna; dari istilah-istilah yang ada; mengganti makna lama sebuah 

istilah dan makna baru; memantapkan konvensi makna yang telah ada dalam 

suatu system bahasa. Oleh karena persoalan makna tersebut, maka penggunaan 
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bahasa berpengaruh terhadap konstruksi realitas, lebih-lebih atas hasilnya, dalam 

hal ini makna atau citra (Badara, 2012: 8-9). 

Analisis wacana dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas 

(peristiwa) dikonstruksi oleh media melalui telaah bahasa. Dalam analisis wacana 

mencoba menjelaskan terjadinya sebuah realitas (peristiwa) seperti terbentuknya 

sebuah kalimat atau pernyataan dan  melalui unit bahasa, analisis wacana tidak 

terlepas dari pemakaian kaidah berbagai cabang ilmu bahasa (linguistic), seperti 

halnya semantik, sintaksis, morfologi dan fonologi. Menurut Eriyanto (2006) 

hanya berbeda dengan analisis linguistik, analisis wacana tidak berhenti pada 

aspek tekstual, tetapi juga konteks dan proses produksi dan konsumsi dari suatu 

teks. Wacana merujuk pada pemakaian bahasa tertulis dan ucapan tidak hanya 

dari aspek kebahasaannya saja tetapi juga bagaimana bahasa itu diproduksi dan 

ideologi dibaliknya (Sobur, 2012: 72). 

Dalam mengkonstruksi suatu realitas (peristiwa) antara berbagai media di 

tingkat lokal maupun nasional terdapat perbedaan tergantung ideologi dari 

masing-masing media dan kepentingan dibaliknya. Saat ini, kehidupan bermedia 

di Indonesia terutama di ranah lokal menunjukkan peran media online lokal yang 

semakin dikembangkan untuk membentuk interaksi positif antara media, 

pemerintah dan masyarakat dalam lingkup daerah. Sehingga terwujud peran serta 

aktif media online lokal dalam mendukung pembangunan daerahnya, 

menyebarluaskan informasi edukatif, menyalurkan inspirasi, komunikasi, control 

social, dan peran positif masyarakat. 
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Di sisi lain, hubungan setiap media massa lokal dan pemerintah daerah 

dalam konteks pembangunan menjadi sangat penting karena setiap pengambilan 

kebijakan pemerintah tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi masyarakat. 

Media massa lokal menjadi wahana informasi yang strategis dalam menampung 

aspirasi atau berbagai kebijakan yang diambil pemerintah daerah, sekaligus 

menginformasikan kebijakan tersebut ke masyarakatnya. Namun, suatu kebijakan 

yang telah diambil tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya partisispasi masyarakat 

yang terinformasi dengan baik pula. 

Dengan meningkatnya atmosfer keterlibatan dan partisipasi ditingkat lokal 

dan institusi-institusi lain di luar pemerintahan terutama dalam pengambilan 

keputusan, maka pembangunan akan semakin responsive terhadap kebutuhan-

kebutuhan masyarakat (De Gusman dan referma, 1993:3 dalam Rianto, 2006: 

229). Salah satu kunci keberhasilan pembanguan daerah adalah partisipasi aktif 

dari masyarakat lokal yang dijembatani oleh media massa lokal karena di 

dalamnya ada aspek pengawasan dan aspirasi. 

Akan tetapi, dalam banyak kasus berbagai kelompok yang memiliki 

kekuasaan dapat mengendalikan makna dalam sebuah isu melalui media massa 

dalam ranah lokal maupun nasional. Sehingga kenyataan di lapangan peran media 

sebagai media informasi, media aspirasi, komunikasi maupun control social 

belum dijalankan secara maksimal. Sebab masih ada anggapan bahwa media 

massa saat ini lebih banyak menyuarakan kepentingan pemerintahan dibanding 

aspirasi dari masyarakatnya. Contohnya, pemberitaan mengenai masalah 
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pembangunan porsi pihak pemerintah lebih banyak dan sering mengisi ruang 

halaman media massa daripada porsi pihak masyarakat, serta sering menyajikan 

sosok pejabat dengan keberhasilan-keberhasilnnya. Lemahnya peran media yang 

berimbang, berdampak pada pemberitaan yang juga tidak seimbang. 

Independensi media dalam mengkonstruksi realitas sosial dengan 

demikian terkait dengan pola-pola hubungan antara pemodal dengan media, 

sebagai pemodal, pemasang iklan, kadang bisa menentukan isu-isu apa saja yang 

harus ditayangkan dan yang mana harus dihindari. Jika tidak, media akan 

kehilangan sumber dana dari pemasang iklan. Namun, pola ini tidak sepenuhnya 

berjalan jika media memiliki idealisme sebagai pelayan publik. Oleh karenanya, 

media-media yang telah mapan biasanya lebih mampu untuk independen daripada 

media yang masih mencari bentuk dan keuntungan sesaat (Said, 2006: 244-245). 

Setiap media yang sifatnya tidak berjalan di ruang vakum dan di dalamnya 

banyak mengandung kepentingan yang saling tarik menarik. Atas dasar itulah, 

penulis sangat tertarik untuk mengangkat salah satu berita yang menyangkut 

pemerintahan daerah dan media massa lokal nya, yaitu mengenai pemberitaan 

pembangunan daerah di Kota Malang, Jawa Timur. Di mana menyangkut sebuah 

kebijakan pemerintah Kota Malang yaitu akan dicanangkannya pengoperasian bus 

sekolah, namun kebijakan dari pemerintah Kota Malang tersebut menuai banyak 

pro dan kontra dalam masyarakat. Sehingga akan menimbulkan polemik media 

massa lokal di daerah yang didasarkan atas kepentingan di dalamnya, akan ada 

media massa lokal yang mengangkat isu-isu positif untuk mendukung topik 
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masalah utama ataupun isu-isu negatif untuk menjatuhkannya terkait kebijakan 

pemerintah Kota Malang sendiri. 

Pemilihan Malangtimes.com didasarkan faktor media online lokal (Pers 

Lokal) Malang yang sifatnya cepat dan mudah diakses pada masyarakat era 

modern ini, di sisi lain Malangtimes.com merupakan media online lokal pertama 

dan baru yang ada di daerah Malang Raya sebagai media informasi dengan 

jurnalisme positif, yang mana dalam 11 bulan 3 minggu telah masuk rating  ke 

1.436.185 di dunia pada Cutestat (Cutestat, 2015). Sebelumnya juga dilakukan pra 

survei untuk memenuhi dasar kompeten sebuah penelitian. Malangtimes.com 

sebuah media online lokal yang berkomitmen memenuhi kebutuhan informasi 

untuk masyarakat Malang Raya dalam pemberitaan seputar Kota Batu, Kota 

Malang dan Kabupaten Malang. Pemberitaan yang menyangkut masalah politik, 

hiburan, sosial, budaya, pembangunan ataupun hukum yang ada di daerah 

Malang. Sejauh ini sampai pada tanggal 25 Februari 2015, ada 63 judul berita 

terkait isu kebijakan pemerintah Kota Malang tersebut.   

Peneliti memilih isu kebijakan pengoperasian bus sekolah karena 

kebijakan tersebut menuai banyak pro dan kontra dari masyarakat Malang sendiri. 

Seperti contoh beberapa kutipan berita penolakan dan kritik di Malangtimes.com 

MALANGTIMES – Sebanyak 2.190 angkutan umum (Angkot) dari 25 

jalur di Kota Malang menolak kehadiran bus sekolah gratis untuk pelajar. 

Ketua Organda Kota Malang, Rudy Soesamto, mengatakan, para supir angkot 

sudah resah melihat pemberitaan di media massa soal keberadaan bus pelajar 

yang dioperasikan awal tahun. “Awalnya hanya dengar dari media, itu kami 

sudah resah, ternyata bus itu ada, jadi kami menolak keberadaannya,” kata 

Rudy, beberapa menit lalu (Hamzah, 2014). 
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MALANGTIMES – Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Hadi 

Sutanto, menyayangkan langkah Walikota Malang, Moch Anton yang tidak 

melakukan koordinasi dengan supir angkot terlebih dahulu terkait bus sekolah. 

… bila terjadi gejolak seperti saat ini, Hadi Susanto menegaskan, 

komunikasi yang dijalin oleh Walikota Malang sangat buruk, terlebih 

beberapa permasalahan dengan warga seperti gejolak kebijakan jalur satu arah 

dikarenakan lemahnya komunikasi (Hamzah, 2014). 

MALANGTIMES – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kota Malang, Arif Wicaksono, mengatakan infrastruktur jalan di Kota Malang 

sebenarnya masih belum cukup memadai untuk operasional bus sekolah. 

Pasalnya, beberapa ruas jalan masih sering terkena macet, apalagi pada saat 

siswa berangkat dan pulang sekolah. 

“Saya tidak menampik, bus sekolah ini memang bagus, tapi semua kan 

harus dikaji terlebih dahulu,” kata Arif Wicaksono beberapa menit lalu 

(Hamzah, 2014). 

 Walaupun banyak terjadi penolakan dari beberapa elemen masyarakat, 

sebagian masyarakat lain juga mendukung adanya bus sekolah ini, berikut 

beberapa kutipan berita yang menyatakan dukungan dan sarannya dengan adanya 

bus sekolah ini; 

MALANGTIMES – Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Malang 

(YLKM), Soemito berpendapat pada prinsipnya, keberadaan bus sekolah 

memang sangat perlu didukung, karena mampu mengurai kemacetan, namun 

permasalahan lainnya, seperti kerugian para supir angkot karena berkurangnya 

penghasilan, juga harus diperhitungkan (Hamzah, 2014) 

MALANGTIMES – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota 

Malang , Wahyu Setiyanto, sudah mengatisipasi rencana aksi mogok para 

supir angkot dalam rangka menolak hadirnya bus sekolah. Para orang tua 

murid, lanjut Wahyu, sudah intens menanyakan kepastian bus sekolah , karena 

mereka mendukung dengan adanya transportasi gratis bagi siswa itu (Hamzah, 

2014). 

MALANGTIMES – Pengamat Transportasi dari Universitas Brawijaya 

(UB), Ahmad Wicaksono, menyambut baik langkah Pemkot Malang melarang 

siswa mengendarai motor ke sekolah. Bila rencana itu direalisasikan akan 

berdampak positif bagi upaya mengurangi kemacetan.  
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“Selain itu, kalau ada larangan siswa tanpa SIM bawa motor, juga 

berdampak pada angkot,” kata Ahmad Wicaksono kepada MALANGTIMES, 

beberapa menit lalu. Kehadiran 6 bus sekolah, lanjut Ahmad, dinilai masih 

kurang untuk mengcover semua siswa di Kota Malang, sehingga, para supir 

angkot tidak perlu risau, bila nantinya ada peraturan larangan siswa ber-motor 

(Hamzah, 2015). 

MALANGTIMES - …“Kalau bus sekolah kami tetap akan 

menjalankannya, karena ini kebutuhan masyarakat,” tegasnya.  

Anton bersikukuh, kehadiran bus sekolah tidak menghambat para supir 

angkot dalam pekerjaannya, terutama dari segi penghasilan. Orang nomor satu 

di Kota Malang ini bahkan, mempertanyakan perihal jasa mobil antar jemput 

siswa yang selama ini tidak pernah diprotes supir angkot (Hamzah, 2015). 

MALANGTIMES - …Polresta Malang sudah menjalin komunikasi 

dengan Pemkot Malang terkait dengan pengawalan bus sekolah. “Kalau untuk 

kepentingan masyarakat luas kenapa tidak, bus sekolah ini untuk kepentingan 

masyarakat,” paparnya (Hamzah, 2015).  

MALANGTIMES – Ratusan warga dari Aliansi ibu-ibu peduli 

pendidikan dan linkungan menggelar aksi di depan gedung DPRD, Kota 

Malang, Selasa (27/1). Mereka mendukung bus sekolah gratis (Miski, 2015). 

Media massa lokal baik cetak, elektronik maupun online akan selalu ikut 

andil dalam pemberitaan mengenai daerahnya, termasuk Malangtimes.com. 

Kebijakan pengoperasian bus sekolah yang banyak menuai pro dan kontra dari 

masyarakat, terutama keresahan yang dialami oleh “Organda” Malang sebuah 

komunitas dari kelompok para supir angkutan umum Malang yang merasa akan 

dirugikan dengan kebijakan tersebut. Hal demikian menjadi tidak kalah menarik 

dengan  kontroversialnya kebijakan sebelumnya yaitu diberlakukannya  jalan satu 

arah yang berjalan secara alot. Sehingga kebijakan ini, menjadi tak kalah menarik 

dan akan menjadi topik untuk diteliti yang akan menunjukkan arah mana 

Malangtimes.com dalam mendukung pemerintahan Malang sendiri ke 

pemberitaan yang positif atau sebaliknya, di mana Malangtimes.com sebagai 



9 
 

media online lokal pertama yang ada di Malang Raya seperti dalam pernyataan 

Malangtimes.com dalam web resminya bahwa;  

             MALANGTIMES.COM kami dedikasikan bukan hanya menjadi portal    

informasi berita biasa. Tapi lebih dari itu, menjadi media mainstream 

online pertama di bumi Arema yang menekankan akurasi, cover both side, 

reading tourism, user friendly, serta riset. 

Dalam kontruksi pemberitaan media yang akan dibangun tergantung  

keberpihakkan media atau pada faktor kepentingan yang lain. Dengan kata lain, 

pemberitaan akan sangat dipengaruhi oleh ideologi yang melekat pada media 

tersebut. Menyikapi fenomena yang digambarkan diatas, maka penelitian ini 

mencoba ingin meneliti “Konstruksi Media Online Lokal Pada Pemberitaan 

Tentang Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam Pengoperasian Bus 

Sekolah (Analisis Wacana Pada Malangtimes.com Edisi Bulan Desember 2014 - 

Februari 2015)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  

Bagaimana konstruksi media online lokal Malangtimes.com dalam 

pemberitaan tentang Kebijakan Pemerintah Kota Malang terkait pengoperasian 

bus sekolah di Kota Malang edisi bulan Desember2014 - Februari 2015? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini untuk mengungkap konstruksi media online lokal 

Malangtimes.com dalam teks berita pada pemberitaan tentang Kebijakan 

Pemerintah Kota Malang terkait pengoperasian bus sekolah di Kota Malang edisi 

bulan Desember 2014 - Februari 2015. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi perkembangan 

ilmu komunikasi dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, 

khususnya yang tertarik dengan kajian analisis wacana dalam konstruksi 

pemberitaan pada sebuah media online lokal dan umumnya kajian tentang analisis 

teks media. 

2. Secara Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan, manfaat 

pengetahuan dan pemahaman bagi orang awam, tentang bagaimana media 

membingkai, mengkonstruksi dan mendistribusikan pemberitaan media mengenai 

kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, bagi praktisi media lokal, penelitian ini 

dapat menjadi acuan dalam menciptakan pemberitaan yang lebih berimbang, adil 

dan akurat mengenai kebijakan pemerintahan daerah di media massa lokal, 

khususnya media online. 


