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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cara berfikir masyarakat saat ini sudah bukan lagi menjadi kebutuhan

sekunder yang dianggap sebelah mata saja. Kesadaran untuk pentingnya

mendapatkan informasi sebagai salah satu kebutuhan primer mau tidak mau

menuntut masyarakat agar mengikuti perkembangan teknologi. Saat ini juga

perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi yang

semakin pesat membantu masyarakat untuk diakses. Sebelum adanya media

online, media elektronik dan cetak menjadi primadona dalam menyebarkan

informasi.

Setiap orang menggunakan media itu berbeda-beda tergantung dengan

tingkat usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status ekonomi, dan sebagainya

memengaruhi alasan seseorang  menggunakan media. Selain itu masih banyak

factor lain yang tidak terlalu kentara, seperti sikap individual, aspirasi, harapan,

ketakutan, dan sebagainya. Semua factor itu tidak saja memengaruhi penggunaan

media oleh seseorang, namun juga memengaruhi apa yang ditemukannya dari

media (Rivers, Peterson, Jensen: 2003: 313).

Media online sangat diminati masyarakat saat ini, selain karena mudah

diakses, media online menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi, hingga keluhan

yang ditujukan untuk pemerintah maupun organisasi terhadap kesalahan atau

kebenaran sebuah tulisan atau pemberitaan. Media online yang sering kita sebut
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dengan internet, yang termasuk ke dalam media massa. Seperti yang kita ketahui,

internet menyuguhkan semua informasi yang dibutuhkan, baik informasi yang

sedang hangat dibicarakan, maupun masyarakat yang akan membaca lagi

informasi yang sudah lama berlalu, disini kelebihan dari media online dari media-

media elektronik, maupun cetak. Bahkan media massa selain internet juga

membutuhkan internet sebagai alat penyebaran informasi pula. Hal itu terjadi

karena kemampuan manusia yang terus melakukan pengembangan, eksplorasi,

dan penelitian demi kemajuan di bidang komunikasi massa (Nurudin, 2014; 60).

Narwoko dan suyanto, 2004 dalam William mengatakan bahwa

komunikasi Massa juga sebagai system sosial artinya, sehimpunan dari bagian

atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan

merupakan suatu keseluruhan. Istilah system mengarah pada pengertian system

sebagai sebua himpunan kehidupan sosial yang terdiri dari komponen-komponen

yang saling berhubungan satu dengan lainnya secara teratur dan sistematis serta

membentuk suatu kehidupan yang menyeluruh.

Kontrol sosial oleh media massa begitu ekstensif dan efektif, sehingga

sebagian pengamat menganggap kekuatan utama media memang disitu. Sebagai

contoh, Joseph Klapper melihat adanya kemampuan “rekayasa kesadaran” oleh

media, dan ini dinyatakannya sebagai kekuatan terpenting media, yang bisa

dimanfaatkan untuk tujuan apapun. Rekayasa kesadaran sudah ada sejak lama,

namun media-lah yang memungkinkan hal itu dilaksanakan secara cepat dan

besar-besaran. (William, 2003: 38-39).
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Disadari saat ini sudah banyak konglomerasi media yang menguasai

Indonesia. Konglomerasi adalah penggabungan perusahaan0-perusahaan dengan

produk dan / atau jasa yang tidak saling berhubungan dan bermacam-macam. Fifi

Arianti dalam Kompasiana.com mengatakan fenomena konglomerasi :

Konglomerasi di Indonesia menyebabkan satu orang dapat menguasai banyak

media, sehingga orang tersebut dapat mengendalikan berbagai media dalam satu

waktu, dari kebijakan yang harus dianut, berita mana yang akan dipublikasikan

nilai-nilai dan sebagainya. Akibatnya jika media yang tergabung dalam satu grup

tertentu maka berita dan informasi yang disampaikan akan homogen. Selain itu

berita yang disampaikan hanya berita yang dianggap menguntungkan secara

ekonomi. Akhirnya pers tidak lagi dinilai dari seberapa besar nilai berita yang ada,

tetapi berapa banyak keuntungan yang akan didapatkan dari pemuatan berita

tersebut. Sebetulnya ini merupakan tanda-tanda bahwa tidak ada regulasi yang

mengatur tentang kepemilikan media.

Seperti yang dikutip dalam www.academia.edu yang diposting oleh

Mohammed Tukiban, bahwa untuk seluruh televisi di Negeri ini, baik dalam

tingkatan nasional maupun lokal, sebagian besar sahamnya hanya dimiliki oleh

lima orang saja:

Seperti Ketua umum partai Golkar ( Golongan Karya), Aburizal Bakrie

memiliki TvOne dan ANTV, Ketua umum partai Nasional Demokrasi

(NASDEM), Surya Paloh, memiliki Metro Tv. Politisi Partai Hati Nurani Rakyat

(Hanura), Harry Tanoesibjo memiliki RCTI, GlobalTv dan MNCTV. Charil

Tanjung memiliki Trans7, Eddy Kurnadi Sariatmadja memiliki SCTV dan
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Indosiar. Begitupun dengan media massa berupa stasiun radio dan berbagai

macam media online yang juga hanya dimiliki oleh beberapa pihak saja. Selain

itu, pemberitaan yang dilakukan oleh ribuan media massa berupa stasiun radio dan

berbagai macam media online yang juga hanya dimiliki oleh beberapa pihak saja.

Selain itu, pemberitaan yang dilakukan oleh ribuan media massa di Indonesia

yang dikuasai oleh beberapa pihak tersebut juga pada dasarnya tidak pernah

menyangkut kepentingan masyarakat, namun bertolak dari kepentingan orang-

orang dibalik media massa tersebut. Hal inilah yang biasa disebut dengan

oligopoli media massa, yang mana media massa hanya dikuasai oleh beberapa

pihak saja., dan pemberitaan yang dilakukan hanyalah untuk kepentingan

ekonomi maupun politik pihak yang ada dibalik media massa tersebut.

Contoh bagan konglomerasi media Indonesia, MNC Corporate Structure

Gambar 1.1 : Bagan Konglomerasi Media Indonesia :

Sumber  : www.mnc-strukture.co.id
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Ketika konglomerasi media sudah semakin marak di Indonesia, media

online MediaMahasiswa.com hadir dengan mengusung independen sebagai

tagline medianya. Meskipun pendiri MM ini adalah Mahasiswa jurusan Ilmu

Komunikasi Universitas Muhammadiyah malang (UMM), pemberitaan MM tidak

semata-mata memihak keberadaan UMM sebagai alat pencitraannya. Dalam

pemberitaannya, MM sangat menjunjung tinggi tagline yang sudah diusung.

Peneliti akan mengambil pesan sosial dari web portal berita

MediaMahasiswa.com karena, manusia sendiri adalah makhluk sosial yang tidak

dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Sosial adalah permasalahan yang

terjadi di setiap individu dalam kesehariannya. Hassan Shadily (1993: 2)dalam

Bungin (2006: 2007) sosiologi adalah ilmu masyarakat atau ilmu kemasyarakatan

yang mempelajari Manusia sebagai anggota golongan masyarakatnya (tidak

sebagai individu yang terlepas dari golongan atau masyarakatnya), dengan ikatan-

ikatan adat kebiasaan, atau agamanya, serta tingkah laku serta keseniannya atau

yang disebut kebudayaan yang meliputi segala segi kehidupannya.

Dengan tagline independen yang diusung MM, peneliti ingin menghitung

seberapa besar frekuensi kemunculan dari pesan sosial yang dipublish dalam

media massa online yang dimiliki oleh MediaMahasiswa.com. Apakah tagline

yang diusung MM benar-benar tidak memihak antara instansi-instansi terkait.

Peneliti akan mengambil periode 1 Januari – 25 Maret 2015 yang terangkum

dalam rubrik berita dan sub rubrik berita. Karena dalam rubrik berita terdapat

informasi, pemberitaan dalam berbagai tema, dan paling banyak diminati oleh
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pembaca. Pernyataan ini diambil dari wawancara antara Pimpinan Redaksi

MediaMahasiswa dengan peneliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah ditulis oleh peneliti, maka rumusan

masalah dari penelitian ini adalah: “Seberapa sering frekuensi kemunculan pesan

sosial dalam portal berita Media Mahasiswa periode 1 Januari – 25 Maret 2015 ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat latar  belakang dan rumusan masalah yang ditulis peneliti seperti

diatas, dapat ditarik tujuan penelitiannya adalah untuk menghitung frekuensi

kemunculan pesan sosial dalam portal berita Media Mahasiswa.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang

bagaimana pesan sosial yang di analisis melalui analisis isi dengan angka-

angka sesuai data yang sudah dikategorikan sebelumnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Mahasiswa Ilmu Komunikasi khususnya jurnalistik, nantinya agar

dapat mengetahui bagaimana pesan sosial, atau informasi-informasi yang

dibutuhkan masyarakat, yang tertulis dalam media online.


