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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  LATAR BELAKANG 

Setiap media mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam 

mengemas suatu peristiwa dan mengkonstruksikannya. Sehingga ada 

kemungkinan, suatu peristiwa yang sama bisa berbeda dalam penyajiannya 

tergantung dari sudut pandang wartawan atau sesuai dengan ideologi dan 

kepentingan-kepentingan tertentu. Berbagai kepentingan baik bisnis maupun 

politik turut serta dalam mempengarui dan membingkai suatu peristiwa 

tertentu agar dapat diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat.  

Media begitu lekat dengan konstruksi. Hampir tak ada satupun media 

yang memberitakan tanpa adanya konstruksi, baik itu wartawan secara 

individu maupun secara lingkup redaksional yang mencakup ideologi 

penguasa. Mau tidak mau konsumen harus menerima doktrin secara halus, 

bahkan tanpa disadari. Secara tidak langsung ideologi-odeologi itu ditanam 

dalam benak setiap masyarakat yang mengkonsumsi pemberitaan media. 

Sehingga masyarakat meyakini suatu kebenaran yang sebenarnya bersifat 

semu.  

Dalam perkembangannya media massa hanya menulis atau menyajikan 

berita mengemukakan fakta-fakta yang tidak mencukupi lagi. Di mata Jakob 

Oetama (2001) sebuah berita bukanlah kejadiannya, tetapi laporan tentang 

suatu kejadian yang aktual dan bermakna. Kejadiannya sendiri merupakan 

sesuatu yang objektif, sedangkan bagaimana kejadian itu dipilih menjadi 
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berita atau dilaporkan sebagai berita, jelas sesuatu yang subjektif (Nurudin, 

2007:68). Semua pemberitaan yang disajikan oleh media massa tentunya 

sudah melalui proses konstruksi media. 

Media adalah kekuatan yang sangat kuat dalam masyarakat yang dapat 

menggerogoti nilai dan norma sosial sehingga dapat merusak tatanan sosial. 

(Tamburaka, 2012:14). Begitu pula dengan kekuatan persuasifnya. Kekuatan 

persuasif media karena konstruksinya memang sangat kuat, mengingat 

hampir setiap waktu masyarakat bersentuhan dengan media massa. Berbagai 

isu dan pemberitaan baik itu positif maupun negatif secara langsung dan tidak 

langsung membentuk opini publik yang perlahan menjadikan suatu keyakinan 

atau mainstream tersendiri bagi masyarakat.  

Isu-sisu publik bermunculan di media massa sesuai dengan konstruksi 

ideologi pemiliknya. Isu politik, sosial, kriminalitas, bahkan seksualitas 

disajikan menurut sudut pandang masing-masing media. Berbagai 

kepentingan mewarnai pemberitaan. Jika pemberitaan mengenai bobroknya 

negara yang terlalu menyudutkan pemerintah diwarnai dengan konglomerasi 

media yang bersumber pada kepentingan politik, maka pemberitaan mengenai 

kemiskinan, kriminalitas, dan seksualitas tidak lain akan merujuk pada 

kepentingan bisnis, yaitu kapitalisme. 

Saat ini keseimbangan pemberitaan tidaklah begitu penting, kode etik 

jurnalistik hanya sebuah aturan tertulis yang terabaikan. Kode etik seakan 

hanya menjadi patokan bagi pemberitaan-pemberitaan tertentu. Banyak media 

massa yang masih menjunjung tinggi kode etik, namun tak sedikit juga media 
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massa utamanya media cetak yang cenderung mengabaikan aturan mutlak 

tersebut. Seperti halnya surat kabar Memo, Lampu Merah, Lampu Hijau, 

bahkan Radar Malang pun masih kurang kuat dalam memegang dan 

mengaplikasikan kode etik jurnalistik. 

Pemberitaan Seksualitas merupakan salah satu senjata bagi media 

dalam pemberitaan untuk menarik minat masyarakat. Berbagai jenis berita, 

seperti kriminalitas, pemerkosaan, KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga), 

dan juga perceraian dikemasnya dengan menambahkan unsur seksualitas. 

Bahkan esensi berita yang seharusnya memprihatinkan dan menyedihkan 

malah menjadi santapan humor bagi para pembaca. Parahnya media 

mengkonstruksi pemberitaan tersebut dengan menggunakan permainan 

bahasa (diksi) yang secara tidak langsung menjauhkan pembaca dari fakta 

yang sesungguhnya.  

Padahal selama ini pers memegang peranan yang sangat besar dalam 

mensosialisasikan nilai-nilai di masyarakat, termasuk dalam bidang seksual. 

Tema seksual seakan menjadi komoditi yang cukup menjanjikan di bidang 

industri media. Eksploitasi seksual baik laki-laki maupun perempuan terjadi 

secara besar-besaran. Bahkan seringkali kita jumpai pemberitaan tentang 

pemerkosaan bahkan perceraian, media massa masih menggunakan bahasa 

yang menggelikan dalam penyajiannya dengan cara mengedepankan 

pemberitaan aktivitas seksualnya dari pada perkara kriminalnya. Ironisnya 

wartawan membubuhkan kata-kata atau kalimat yang sama sekali tidak 
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senonoh. Seolah media sengaja mengambil angle atau sudut pandang seksual 

dari pada unsur terpenting dari beritanya.     

Media massa saat ini banyak yang masih menganggap bahwa penyajian 

berita berbau seks merupakan unsur terpenting yang patut dikedepankan agar 

produk pers laku dibaca. Karena itu tidak sedikit media yang mengandalkan 

seksualitas sebagai senjata utama dalam penyajiannya. Dalam surat kabar 

misalnya, Harian Radar Malang dalam sebuah rubriknya menyajikan berbagai 

pemberitaan seputar rumah tangga dan menonjolkan bagian seksual dalam 

mengkonstruksikannya. Sehingga pembaca digiring untuk berfikiran serupa 

dengan apa yang dikonstruksikan. Apapun pemasalahan dan bagaimanapun 

kronologinya, Radar Malang sengaja membingkainya dengan menambahkan 

unsur-unsur seksualitas yang berlebihan. 

Seperti halnya tema pemberitaan seputar kehidupan rumah tangga. 

Konstruksi Radar Malang terhadap kehidupan rumah tangga masyarakat 

modern sangat lekat dengan perselingkuhan, pernikahan siri, poligami, dan 

sebagainya. Seolah-olah tidak ada masalah lain dalam rumah tangga selain 

kasus-kasus tesebut. Jika Radar Malang mengkonstruksinya dengan 

menonjolkan hubungan seksual sebagai kunci utama dari keharmonisan 

rumah tangga, maka pada kenyataannya masih banyak aspek-aspek lain yang 

harus dipenuhi dalam menciptakan harmoni dalam kehidupan rumah tangga 

itu sendiri. 

Permasalahannya dalam rumah tangga yang menyangkut orang ketiga, 

memang suatu hal yang sulit dipecahkan, tak jarang kehidupan rumah tangga 
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berakhir di meja hijau atau perceraian. Perselingkuhan, kekerasan, bahkan 

perceraian menjadi suatu fenomena yang marak terjadi di kalangan 

masyarakat modern. Teknologi komunikasi menjadi salah satu sebab dari 

timbulnya fenomena tersebut. Masyarakat semakin dimanjakan dengan 

fasilitas yang ada, sehingga tidak jarang mereka menyalahgunakan 

kemudahan-kemudahan tersebut sebagai alat penggeser rasa malu.  

Akulturasi budaya yang begitu kuat perlahan menggeser budaya “malu” 

yang dahulu begitu tertanam kokoh dalam budaya masyarakat Indonesia. 

Istilah budaya barat yang disebut dengan  free sex atau seks bebas menjadi 

budaya yang tak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia. Tak hanya 

remaja, bahkan sebagian suami dan istri yang terikat dalam hubungan rumah 

tangga pun menganut paham yang sama. Parahnya media massa, utamanya 

Radar Malang semakin mengokohkan pandangan tersebut dalam sebuah 

rubriknya dengan permainan diksi yang hiperbola, dan dengan penekanan-

penekanan unsur tertentu dalam setiap beritanya. 

Secara perlahan Radar Malang menanamkan sebuah pemikiran dalam 

masyarakat. Ketika pemikiran seseorang telah ditransformasi oleh media, 

maka semua bentuk konsekuensi buruk dalam jangka panjang mungkin 

terjadi, tidak hanya dapat menghancurkan kehidupan seseorang, tetapi juga 

menciptakan masalah sosial dalam skala luas (Tamburaka, 2012:14) 

Radar Malang menggambarkan kehidupan rumah tangga masyarakat 

modern dengan banyaknya kasus perselingkuhan yang dipicu oleh 

ketidakpuasan dari salah satu pasangan, utamanya dalam hal seksual. 
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Keharmonisan rumah tangga akan tercapai jika kebutuhan seksual dari suami 

istri terpenuhi, itulah konstruksi sempit dari media tentang kehidupan rumah 

tangga masyarakat modern. Tetapi pada kenyataannya apakah semudah dan 

sesederhana itu? 

Konstruksi demi konstruksi perlahan-lahan mempengaruhi pemikiran 

masyarakat mengenai citra kehidupan rumah tangga masyarakat kota Malang. 

Sehingga masyarakat menerima dan meyakini suatu konsep bahwa hal 

perselingkuhan dan perceraian baik dilakukan sang suami maupun istri 

merupakan hal yang biasa dalam rumah tangga. Bahkan konsep tersebut 

diyakini oleh masyarakat sebagai gaya hidup (life style).  

Kehidupan rumah tangga masyarakat kota Malang dikonstruksi oleh 

Radar Malang dengan sedemikian rupa. Banyaknya kasus perceraian menjadi 

komoditi bagi media untuk mencari keuntungan. Eksploitasi permasalahan 

rumah tangga yang dibalut dengan unsur seksual menjadi lahan yang subur 

bagi industri media, utamanya Radar Malang. Padahal kasus-kasus tersebut 

masih dipertanyakan kebenarannya. Apakah pemberitaan dalam rubrik 

tersebut murni fakta, ataukah sengaja dikonstruk untuk menarik minat 

masyarakat dengan mengait-ngaitkan unsur seksual?  

Harian Radar Malang yang memuat rubrik Nganal Kodew sangat kental 

dengan unsur seksualitas. Nganal Kodew sendiri berasal dari bahasa 

Malangan yang berarti Lanang Wedok, yang dalam bahasa Indonesia berarti 

laki-laki dan perempuan. Sesuai dengan nama rubriknya, rubrik tersebut 

mengandalkan pemberitaan seputar hubungan laki-laki dan perempuan, baik 
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itu rumah tangga maupun remaja. Namun mayoritas dari rubrik tersebut 

adalah seputar rumah tangga. Pemberitaan mengenai rumah tangga dari 

seluruh penjuru kota Malang yang meliputi perceraian, perselingkuhan, dan 

juga kekerasan dalam rumah tangga dibalut dengan tema seksual menjadi 

komoditi yang menjanjikan bagi Radar Malang. 

Rubrik “Nganal Kodew” terbit setiap hari di harian Radar Malang. 

Dalam rubrik tersebut selalu dikisahkan dua tokoh utama, yaitu Markucel 

yang Markonah. Kemudian ada juga tokoh Srontol dan Srintil yang 

diasosiasikan sebagai orang ketiga atau penyebab perselisihan. Permainan 

bahasa melalui singkatan-singkatan menjadi kunci utama dalam 

mempopulerkan rubrik ini, seperti SDSB (semok depan semok belakang), 

Bupati (buka paha tinggi-tinggi), ATM (alat tusuk manual), IMB (izin 

menaiki badan), Honda (hobi nongkrongin janda), BB (bubuk bareng), dan 

lain sebagainya. Padahal singkatan-singkatan tersebut tidak sepatutnya 

dipublikasikan dalam media massa. 

Pemberitaan seputar kehidupan rumah tangga menjadi konsumsi publik 

dan perlahan dapat mengukuhkan pandangan tertentu tentang konsep 

kehidupan masyarakat kota Malang. Semua pemberitaan selalu dikemas 

dengan menonjolkan unsur seksual yang berlebihan dengan tujuan menarik 

minat masyarakat. Radar Malang dalam rubriknya secara tidak langsung 

menggambarkan konstruksi mengenai kehidupan rumah tangga masyarakat 

yang kental dengan perselingkuhan, kekerasan dan juga seksualitas. 
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Hal inilah yang menarik untuk diteliti dengan judul “Konstruksi 

Media Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Masyarakat Kota Malang 

(Analisis Framing pada Rubrik Nganal Kodew Harian Radar Malang 

Edisi Mei 2013)”. Karena pada dasarnya setiap pemberitaan menyimpan 

ideologi dan juga kepentingan-kepentingan tertentu. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Bagaimanakah rubrik Nganal Kodew Harian Radar Malang  mengkonstruksi 

kehidupan rumah tangga masyarakat kota Malang? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui cara wartawan menyusun fakta dalam rubrik Nganal 

Kodew pada Harian Radar Malang edisi April 2013. 

2. Untuk mengetahui konstruksi media tentang kehidupan rumah tangga 

masyarakat kota Malang dalam rubrik Nganal Kodew pada Harian Radar 

Malang edisi Mei 2013. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat gambaran mengenai konstruksi 

media terhadap kehidupan masyarakat modern, utamanya dalam harian 

radar Malang. Selain itu penelitian ini juga diharapkan akan dapat 
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memberikan masukan bagi pengembangan ilmu komunikasi, khusunya 

bagi pengembangan penelitian yang bersifat analisis framing. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan 

bagaimana harian Radar Malang mengemas suatu berita yang berkaitan 

dengan kehidupan rumah tangga masyarakat kota Malang pada sebuah 

rubrik. 

 


