
 
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Media massa telah berfungsi sebagai alat propaganda paling efektif, di samping 

dijadikan referensi oleh masyarakat untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. 

Media massa merupakan salah satu sumber informasi yang dapat membentuk 

pandangan publik.  Dimana media massa selalu menyampaikan beragam informasi 

aktual yang dikonsumsi masyarakat masyarakat secara luas. Menurut Sumadiria 

(2006: 66) mengemukakan bahwa media massa merupakan pilar demokrasi keempat 

setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Media massa dinilai memiliki kekuatan 

yang besar dalam menyebarluaskan pesan-pesan politik, melakukan sosialisasi politik 

dan membentuk opini public (Hamad, 2004: 15). 

Konstruksi pemberitaan media menyebabkan masyarakat percaya pada 

pemberitaan yang disajikan. Dalam hal ini, pemberitaan utama atau headline yang 

ditampilkan oleh media, selalu saja menjadi wacana utama dalam masyarakat. 

Pemberitaan tersebut mempengaruhi opini yang terbangun pada masyarakat, sehingga 

pandangan masyarakat terkonstruksi oleh pemberitaan media, dimana wacana yang 

berkembang dalam kehidupan bermasyarakat akan banyak dipengaruhi oleh 

pemberitaan media. 
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Media massa yang dulu dianggap objektif dalam menyuguhkan berita, kini 

menjadi subjektif. Perbedaan penilaian, objektif atau subjektifnya sebuah media bisa 

dilihat dari perbedaan pandangan antara positivisik dan kritis. Menurut Eriyanto 

(2003: 32-33) mengemukakan bahwa pandangan positivisik media haruslah 

ditempatkan di luar norma manusia karena fakta merupakan peristiwa yang terjadi 

dan diatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal. Kemudian berita 

didefinisikan sebagai cermin dan refleksi dari kenyataan sehingga berita harus sama 

dan sebangun dengan fakta yang hendak diliput.  

Kaum positivistik juga memandang bahwa media merupakan sarana yang bebas 

dan netral, tempat semua kelompok masyarakat saling berdiskusi yang tidak 

dominan. Wartawan hanya dinilai sebagai pelapor hasil liputannya tidak memihak, 

menyingkirkan opini dan pandangan subjektif dalam pemberitaan. Berbeda dengan 

kaum konsumtif, pandangan kritis menilai bahwa fakta merupakan hasil dari proses 

pertarungan antara kekuatan ekonomi, politik, sosial yang ada dalam masyarakat. 

Berita tidak mungkin cermin dari dan refleksi dari realitas karena berita yang 

berbentuk hanya cerminan dari kepentingan kekuatan dominan dan media hanya 

dimanfaatkan dan menjadi kelompok dominan. 

Hamad (2004: 15) mengatakan bahwa elemen dasar seluruh isi media massa, baik 

hasil liputan berita, laporan pandangan mata, hasil analisis berupa artikel, atau opini 

adalah bahasa (verbal dan nonverbal). Dalam hal bahasa tidak hanya sebagai alat 

komunikasi tetapi sebagai instrument utama yang digunakan untuk 

mengkonstruksikan berita.  
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Masyarakat sebagai pencari informasi atau fakta, dengan mudah menerima 

rangkaian kata-kata yang disuguhkan oleh media. Tanpa mengkritisi mengapa media 

memberikan demikian tentang sesuatu. Bahkan segala informasi yang ditulis media 

telah dipercaya sebagai fakta yang benar adanya sehingga masyarakat awam dengan 

mudah bisa digiring kea rah opini yang diinginkan kelompok dominan. 

Beberapa waktu lalu publik dikejutkan dengan berita perseteruan antara dua 

lembaga negara yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian 

Republik Indonesia (POLRI) dalam menyidik kasus korupsi. Antara kedua lembaga 

ini saling bersitegang pasca penetapan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen 

Budi Gunawan sebagai tersangka. Masalah tersebut tidak lepas dari masalah korupsi, 

setelah pemberitaan pada media massa mencuat, dukungan masyarakat untuk KPK 

pun menggema, mereka berbondong-bondong mendukung KPK baik lewat aksi demo 

maupun di jejaring sosial dengan hastag Save KPK.  

Karena pemberitaan tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis framing pada 

pemberitaan kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Vs POLRI pada majalah 

detik melalui analisis framing, oleh karena itu peneliti akan mengambil judul 

Konstruksi Berita Majalah Elektronik Tentang KPK Vs Polri (Analisis Framing 

di Majalah Elektronik Detik Edisi 165, 26 Januari – 1 Februari 2015).  

Majalah detik menjadi pilihan untuk dianalisis karena media ini bisa dibilang 

cukup baru di Indonesia dimana masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan 

majalah ini dengan hanya mengunduhnya secara gratis di portal berita detik.com, 
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selain itu dalam majalah ini khususnya pada edisi 165 perseteruan antara KPK Vs 

POLRI menjadi berita utama pada majalah ini dimana berita ini memang sedang 

ramai dibicarakan di Negeri ini. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Majalah elektronik detik 

membingkai berita mengenai persetruan antara KPK Vs POLRI?” 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bingkai pemberitaan 

pada Majalah elektronik detik mengenai persetruan antara KPK Vs POLRI. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan 

mengenai analisis teks media, khususnya untuk membuktikan adanya 

kegunaan analisis framing dalam bidang komunikasi. Dengan melakukan 

penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai konstruksi 

pemberitaan Majalah elektronik detik terhadap pemberitaan perseteruan antara 

KPK Vs POLRI. 

2. Secara praktis 

Penelitian dapat berguna sebagai evaluasi bagi pemilik media dalam 

menyajikan berita dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa 
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pemberitaan tidaklah semua seobjektif seperti pandangan umum. Diperlukan 

pemahaman lagi dalam menganalisis teks pada sebuah media. 

 


