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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Komunikasi yaitu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada 

komunikan yang menimbulkan efek. Harold Lassawell (1948) membagi formula 

komunikasi menjadi lima bagian seperti yang di kutip oleh Pamela J. Shoemaker dan 

Stephen D. Reese dalam buku Mediating the Message: Theories of Influences on 

Mass Media Content (1996:12), bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi 

ialah menjawab pertanyaan, Who, Says What, Through Which Channel, To Whom, 

With What Efect. Oleh karena itu dapat dijelaskana bahwa komunikasi merupakan 

proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang 

menimbulkan efek tertentu. 

Media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber 

kepada penerima (Tamburaka, 2012:11). Media komunikasi ada yang berbentuk 

saluran antarpribadi, media kelompok, dan ada pula yang berbentuk media massa. 

Dengan demikian, media massa merupakan sarana penyampaian komunikasi dan 

informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses 

oleh masyarakat secara luas.  

Media massa memiliki peran strategis, sebagai saluran yang menyampaikan 

informasi kepada publik secara serempak diantara khalayak yang sedang 

menggunakan media. Media massa juga dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat 
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dengan menghadirkan suatu acara, seperti contoh permainan sepak bola jam tidur 

pecinta bola akan di atur oleh peran media massa, karena secara tidak sadar mereka 

akan mengikuti jadwal yang akan ditayangkan oleh televisi tersebut.  

Pada era reformasi, sejumlah media massa memperlihatkan sikap partisannya 

terhadap partai politik secara terbuka walaupun tidak menyatakan diri secara resmi 

sebagai pendukung salah satu partai politik. Keterlibatan media massa dengan 

kegiatan politik, tidak semata-mata mencerminkan perhatian media terhadap politik, 

melainkan menyiratkan pula adanya keterikatan atas dasar suatu kepentingan antara 

sebuah media dan kekuatan politik yang diberitakannya entah itu kepentingan 

ekonomi, politik ataupun ideologis (Hamad, 2004: 75).   

Media massa semakin memegang peran yang penting dalam kehidupan 

politik. Seperti komunikasi politik, media seringkali tidak hanya bertindak sebagai 

saluran yang menyampaikan pesan politik melainkan juga sebagai agen politik. 

Sebagai agen politik, media melakukan proses pengemasan pesan framing of political 

messages dan proses inilah yang sesungguhnya menyebabkan sebuah peristiwa atau 

aktor politik memiliki citra tertentu. Proses pengemasan pesan ini, media dapat 

memilih fakta yang akan dan tidak dimasukkan ke dalam teks berita politik (Suwardi 

dalam Hamad, 2004: xvi). 

Fenomena ini menjadi bukti bahwa peran media massa tidak lagi bersifat 

informasi yang bersih semata, dimana isi berita merupakan bagian dari  realitas  

sosial  yang  memuat  informasi. Menurut pandangan konstruksionis, media bukan 
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sekedar saluran, media merupakan subjek yang mengkontruksi realitas, lengkap 

dengan pandangan, bias dan pemihakannya (Eryanto, 2002:23).   

Partai politik yang mengalami konstruksi atas realitas salah satunya adalah 

partai keadilan sejahtera (PKS). Partai dengan sederet citra di masyarakat ini sering 

mendapat sorotan di media, seperti halnya ketika media memberitakan keinginan 

PKS yang ingin keluar dari partai koalisi, hingga kasus suap daging impor yang 

melibatkan Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah sebagai tersangka pada tanggal 

31 Januari 2013. Media dalam memberitakan keterlibatan PKS dan kasus ini juga tak 

dapat dilepaskan. Hal ini terkait posisi Luthfi sebagai ketua umum PKS dan Ahmad 

Fathanah pada awal pemberitaan disebut sebagai salah satu kader PKS, oleh karena 

itu secara tidak langsung media akan selalu menyertakan nama partai dalam setiap 

pemberitaanya. 

Seperti salah satunya pemberitaan mengenai jumpa pers Maharani Suciyono 

yang jelas di katakan oleh reporter TV One : 

“Maharani Suciyono mahasiswi yang di tangkap bersama mantan staf PKS 

Ahmad Fathana membantah, pemberitaan sejumlah media massa bahwa dia 

ditangkap  di lift atau di dalam kamar Hotel, staf PKS Ahmad Fathana 

menjadi tersangka kasus suap ijin impor daging sapi.” 

Sumber : Kabar Malam, TV One ( 5 Februari 2013 ) 

Peryantaan yang di lontarkan oleh reporter TV One bukan merupakan kata 

yang salah dalam pengucapannya. Akan tetapi media dalam melakukan 

pemberitaannya tak jarang jika dari ucapan di atas sudah sedikit terlihat, bagaimana 
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media dalam melakukan pemberitaannya, media sebagai penyedia informasi akan 

menggunakan sudut pandang tertentu yang dapat membuat sesuatu menjadi benar dan 

dapat di kosumsi oleh khalayak. Oleh karena itu media sering dianggap sebagai 

profokatif yang mengandung arti di balik pemberitaannya.  

Pemberitaan mengenai kasus hukum kuota daging impor terus berjalan, 

hingga pada tanggal 24 Juni 2013 untuk pertama kalinya Luthfi dan Fathanah di 

sidangkan dalam pengadilan Tipikor Jakarta. Akan tetapi peneliti menaruh 

kecurigaan, bahwa meski dalam berita persidanganpun media memiliki kepentingan 

dalam setiap pemberitaanya, Hal ini dibuktikan perbedaan pemberita yang diturunkan 

pada hari yang sama, terlihat setiap media akan menojolkan pemberitaan masing-

masing. Persidangan ini menjadi hal yang cukup menarik dimana pembacaan 

dakwaan oleh jaksa memiliki nilai berita yang tinggi.  

Pengamatan peneliti terhadap dua media Kompas.com dan Republika online 

yang juga mempunyai sudut pandang berbeda, Perbedaan kedua media tersebut pada 

dasarnya tidak terlihat jelas memiliki hubungan dengan partai politik, akan tetapi 

ketika pemberitaan dalam sidang perdana yang sedang berlangsung kedua media 

terlihat menonjolkan peristiwa masing-masing, hal ini dipengaruhi dari unsur 

subyektifitas yang tidak dapat terlepas dari peliputan hingga dalam ruang redaksi, 

terlihat pada salah satu artikel yang termuat pada Kompas.com yang seakan 

memberikan ruang kepada PKS, hal ini terlihat dari pemberitaan yang berjudul “PKS 

Harapkan Keadilan untuk Luthfi” pada sudut kepentingan media, judul ini 
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mengandung arti bahwa dalam sidang perdana Luthfi, PKS seakan menerangkan 

hubungannya dengan kasus suap daging impor dapat dijelaskan di pengadilan tipikor. 

Pernyataan ini didukung dengan kalimat (paragraph 1) sebagai berikut: 

“Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung pengadilan perdana yang tengah 

dilakukan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, di Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi, senin (24/6/2013). PKS berharap proses peradilan akan 

memberikan kejelasan atas duduk perkara kasus itu yang sebenarnya”  

 

Sumber : www.kompas.com (diakses pada tanggal 24 Juni 2013 jam 15:54 

WIB) 

Sepenggal kalimat ini menunjukkan, banyaknya pemberitaan mengenai PKS dalam 

media massa membuat PKS juga ingin mengharapkan keadilan. Hal tersebut dapat di 

buktikan dengan fakta-fakta persidangan yang dilakukan Luthfi. Makna pemberitaan 

ini bukan ingin membela PKS, oleh karena itu sudut padang inilah yang pantas untuk 

mendapat perhatian dari masyarakat akan tetapi tetap tidak berimbang dalam isi 

pemberitaan. Kecurigaan peneliti tentang media ini sedikitnya menjadi dasar, bahwa 

kepentingan Kompas.com tetap mengacu pada visi misinya yang memberitakan untuk 

kepentingan masyarakat. 

Berbeda halnya dengan Republika Online dengan posting berita sidang 

perdana Luthfi, terlihat pada artikel yang sama media mengambil judul “Fahri 

Hamzah dkk Siap Bela LHI” arti dalam judul ini memperlihatkan pengunaan nama 

Fahri Hamzah merupakan hal yang tepat, Hal ini terkait hubungan media dengan 

Fahri Hamzah menyebabkan media memiliki keberpihakan dalam setiap pemberitaan 

terbukti meskipun isi wawancarnya adalah humas PKS tapi media melihat hal 

http://www.kompas.com/
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tersebut tidak mendapatkan kapasitas dalam pengambilan judul, terlihat pada 

(paragraf 2) sebagai berikut: 

“Tim hukum ada Pak Fahri Hamzah (Anggota Komisi III), Al Muzammil 

Yusuf (Wakil Ketua Komisi III DPR), Nasir Djamil (Anggota Komisi III), 

Abdul Hakim (Sekretaris Fraksi), Hidayat Nur Wahid (Ketua Fraksi)” Kata 

Ketua DPP Bidang Komunikasi dan Informasi PKS, Mardani Ali Sera Kepada 

wartawan di kompleks parlemen Senayan, Senin (24/6). 

Sumber: www.republika.co.id (diakses pada tanggal 24 Juni 2013 jam 12:07 

WIB) 

Sepenggal kalimat ini menunjukkan, meskipun Fahri Hamzah hanya disebut dalam 

wawancara, hal ini menjadi dasar media seakan mendukung bahwa nantinya dari tim 

hukum yang dibentuk, Fahri Hamzah yang dapat membela Luthfi dalam persidangan. 

Pada penelitaian ini peneliti mengambil media online. Alasan memilih media 

online adalah dalam permasalahan kasus ini peneliti menilai media online 

mempunyai beberapa kelebihan dibanding  media lain yaitu dapat dibaca berulang 

kali dan menjangkau khalayak luas, karena pembaca tidak dikenakan biaya hanya 

saja dikenakan tarif internet. Serta memudahkan peneliti dalam mengumpulkan 

subyek penelitan.  

Media Online adalah salah satu media yang sering digunakan oleh masyarakat 

jaman sekarang dimana fasilitas yang telah memadai menjadikan kemudahan dalam 

mendapatkan informasi atas peristiwa yang terjadi. Media Online juga meiliki tingkat 

ke Up to date yang cukup tinggi ini dinilai dari posting berita yang dimuat tanpa 

melalui alat cetak dan dapat di muat pada waktu itu juga.  

http://www.republika.co.id/
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Media Kompas.com dan Republika online juga terbukti memiliki pembaca 

yang cukup banyak, hal ini diperkuat oleh data pengunjung, Menurut data dari Alexa, 

Kompas.com memiliki peringkat ke-792 di tingkat global dan ke-15 di Indonesia. 

Menurut data dari StatShow, pengunjung Kompas.com perhari berjumlah 828.600 

pengunjung dan 1.325.761 pageview. Sedangkan Menurut data dari Alexa, Republika 

online memiliki peringkat ke-5.542 ditingkat global dan ke-66 di Indonesia. Menurut 

data dari StatShow, pengunjung Republika Online perhari berjumlah  85.918 

pengunjung dan 189.020 pageview. (http://www.anshir.com diakses pada tanggal 1 

Oktober 2013 jam 10.00 WIB) 

Sebagai pendekan dari ulasan diatas peneliti tertarik menggunakan analisis 

framing dimana dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa) di 

kontruksi oleh media. Begitupula Cara dan teknik seperti apa peristiwa ditekankan 

dan ditonjolkan. Analisis framing, yang kita lakukan pertama-tama adalah bagaimana 

media membingkai kasus tersebut ke dalam sebuah realitas/peristiwa yang telah 

dikonstuksi menjadi sebuah berita. Karena masing-masing media pasti akan 

memberikan sikap mendukung, apakah itu positif atau negatif yang merupakan efek 

dari bingkai yang di kembangkan oleh media.  

Peter L Berger dan thomas Lucman yang di kutip oleh Eryanto dalam 

bukunya Analisis Framing (2002:14) menyatakan manusia dan masyarakat adalah 

produk yang dialektis, dinamis dan plural secara terus menerus. Proses dialektis 

tersebut terdiri dari tiga tahapan peristiwa yaitu ekternalisasi, objektivasi dan 

http://www.alexa.com/siteinfo/kompas.com
http://www.statshow.com/kompas.com
http://www.alexa.com/siteinfo/republika.co.id
http://www.statshow.com/republika.co.id
http://www.anshir.com/
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internalisasi. Sehingga realitas tidak di bentuk secara ilmiah tetapi realitas di bentuk 

dan dikonstruksi. Hal tersebut yang nantinya wartawan akan menyesuaikan diri dari 

pemahaman yang telah di pikirkannya lalu akan di cocokan dengan fakta di lapangan. 

Kejadian ini yang di maksud bahwa persepsi wartawan akan suatu realitas yang di 

konstruksi berbeda satu sama lain. 

Framing adalah  metode penyajian realitas tidak diingkari secara total, 

melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan sorotan terhadap aspek-

aspek tertentu saja (Sudibyo, 2001:186). Sehingga framing sering digunakan dalam 

melakukan pendekatan bagaimana cara pandang wartawan ketika menyeleksi isu dan 

menulis berita, dan mampu manjadi alat dalam melakukan penggolangan media 

dalam melakukan konstruksi dipemberitanya.  

Berdasarkan ulasan-ulasan di atas, maka peneliti tertarik dan menganggap 

perlu untuk melakukan penelitian mengenai pembingkaian yang dilakukan oleh 

Kompas.com dan Republika Online dengan judul “ Konstruksi Media Tentang 

Partai Keadilan Sejahtera Dalam Berita Sidang Perdana Luthfi Hasan Ishaaq 

Terkait Kasus Kuota Daging Impor ( Analisis Framing website Kompas.Com 

dan Republika Online Tanggal  24 Juni  2013 ) ”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Perbedaan media dalam mengemas berita tidak dapat dipisahkan dari sikap 

subyektifitas wartawan dan kepentingan media dalam memberitakan isu. Wartawan 
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media massa cenderung memilih seperangkat asumsi tertentu yang berimplikasi bagi 

pemilihan judul berita, struktur berita, dan keberpihakannya kepada seseorang atau 

kelompok (Eryanto 2002:xi). Fenomena ini juga terbentuk dalam pemberitaan kasus 

suap daging impor yang selalu menjadikan Partai PKS sering disebut dalam sidangan 

perdana Luthfi. Dari perbedaan media Kompas.com dan Republika Online terlihat 

media melakukkan pengemasan secara berbeda meskipun pemberitaan dilakukkan 

selama satu hari. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi media Kompas.com dan Republika 

Online tentang “Partai Keadilan Sejahtera dalam Berita Sidang Perdana Lutfi Hasan 

Ishaaq Terkait Kasus Kuota Daging Impor”  pada tanggal 24 Juni 2013 ? 

1.3 Tujuan penelitian  

Dari pemaparan rumusalan masalah diatas tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kontruksi media Kompas.com dan Republika Online 

tentang “Partai Keadilan Sejahtera dalam Berita Sidang Perdana Lutfi Hasan 

Ishaaq Terkait Kasus Kuota Daging Impor”  pada tanggal 24 Juni 2013 

2. Untuk mengetahui keterkaitan ektramedia, organisasi, dan ideologi media 

dalam melakukkan pembingkian sidang perdana Luthfi dan keterkaiatan PKS 

didalamnya. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Sosial 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang pemahaman 

peran media massa terkhususnya media online Kompas.com dan Republika 

Online dalam pembingkaian suatu relitas di media. Agar pembaca tidak 

terjebak oleh kepentingan media, yang tak lepas dari kepentingan sosial, 

politik dan budaya. 

2. Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitaian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

Ilmu Komunikasi terutama terhadap konstruksi realitas dalam pemberitaan 

yang dilakukan oleh media massa.  

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Berita dalam Pandangan Konstruksionis  

Menurut konstruksionis, berita adalah hasil dari konstruksi sosial 

dimana selalau melibatkan pandangan, ideolgi, dan nilai-nilai dari 

wartawan atau media (Eryanto, 2002:25). Proses pemaknaan selalu 

melibatkan nilai-niali tertantu sehingga mustahil berita merupakan 

pencerminan dari realitas. Realitas yang sama bisa saja mengahasilkan 

berita yang berbeda, karena ada cara melihat yang berbeda. Perbedaan 

antara realitas yang sesungguhnya dengan berita tidak dianggap salah, 

tetapi sebagai konstruksionis dalam memahami berita, mengakibatkan 
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perbedaan pula dalam hal bagaimana hasil kerja seseorang wartawan 

seharusnya dinilai.  

Berita yang kita baca adalah hasil dari konstruksi kerja 

jurnalistik, akan tetapi bukan dari kaidah buku jurnalistik. Oleh sebab itu 

hasil kerja jurnalistik tidak bisa dinilai dengan menggunakan sebuah 

stadar yang pasti. Penempatan sumber berita yang menonjol 

dibandingkan dengan sumber lain, menempatkan wawancara seorang 

tokoh lebih besar dari tokoh lain, liputan yang hanya satu sisi dan 

merugikan pihak lain, tidak berimbang dan secara nyata memihak satu 

kelompok, kesemuanya tidaklah dianggap sebagai kekeliruan atau bias, 

tetapi dianggap memang itulah praktik yang dijalankan oleh wartawan. 

Wartawan bukan merupakan pemulung yang mengambil fakta 

begitu saja (Eryanto, 2002:30). Ini dilihat dari bagaimana tidak ada 

realitas yang bersifat ekternal dan objektif yang berada di luar diri 

wartawan, realitas bukanlah sesuatu yang “berada di luar” yang objektif, 

yang benar yang seakan-akan ada sebelum diliput oleh wartawan. 

Sebaliknya, realitas itu dibentuk dan diproduksi tergantung bagaiamana 

proses konstruksi berlangsung. Realitas itu sebaliknya, bersifat subjektif 

dari yang terbentuk lewat pemahaman dan pemaknaan subjektif dari 

wartawan. 

Judith Lichtenberg, realitas hasil konstruksi itu selalu terbentuk 

melalui konsep dan kategori, tanpa konsep (Eryanto, 2002:30). Artinya 
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kalau seseorang wartawan menulis berita, ia sebetulnya membuat dan 

membentuk dunia, membentuk realitas. Konsepsi konstruksionis, 

wartawan tidak mungkin membuat jarak dengan objek yang hendak di 

liput. Karena ketika meliput sesuatu peristiwa dan menuliskannya, ia 

secara sengaja atau tidak menggunakan dimensi perseptuilnya ketika 

memahami masalah.  

Setiap aktifitas jurnalistiknya Aspek etika, moral dan nilai-nilai 

tertentu tidak mungkin dihilangkan dari pemberitaan media (Eryanto, 

2002:32). Walter Lippman, secara radikal bahkan menyatakan bahwa 

dalam proses kerjanya, wartawan bukan melihat terus menyimpulkan dan 

menulis, tetapi lebih sering terjadi adalah menyimpulkan dan kemudian 

melihat fakta apayang ingin dikumpulkan di lapangan. Disini wartawan 

tidak bisa menghindari dari kemungkinan subjektivitas, memilih fakta apa 

yang ingin dipilih dan membuang apa yang ingin dibuang.  

Berbeda dengan pandangan positivis khalayak mempunyai 

panfsiran tersendiri atas berita yang melihat sebagai sesuatau yang 

objektif. Kesekuensinya, apa yang diterima oleh khalayak pembaca 

seharusnya sama dengan apa yang disampaikan oleh pembuat berita 

(Eryanto, 2002:35). Sehingga berita dalam paradigma ini tidak ubahnya 

seperti sebuah pesan yang ditransmisikan dan dikirimkan kepada 

pembaca. 
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Pandangan semacam ini, pembuat berita dilihat sebagai pihak 

yang aktif, sementara pembaca dilihat sebagai pihak yang pasif. Berita 

lalu dimaknai mempunyai efek tertentu yang harus diperhitungkan oleh 

pengelola media ketika memproduksi pesan. Beberbeda dalam pandangan 

konstruksionis mempuanyai pandangan yang berbeda yang melihat 

khalayak bukan dilihat sebagai subjek yang pasif juga subjek yang aktif 

dalam menafsirkan apa yang dia baca.  

Stuart Hall, makna dari sesuatu teks bukan terdapat dalam 

pesan/berita yang dibaca oleh pembaca. Makna selalu potensial 

mempunyai banayak arti (polisemi). Makna lebih tepat dipahami 

bukan sebagai suatu transmisi ( penyebaran ) dari pembuat berita 

ke pembaca. Ia lebih tepat dipahami sebagai suatu praktik 

penandaan. Karena setiap orang bisa mempunyai pemaknaan 

yang berbeda atas teks yang sama (Eryanto, 2002:36).  

 

Kalau saja ada makna yang dominan atau tunggal, itu bukan 

berarti makna terdapat dalam teks, tetapi begitulah praktik penandaan 

yang terjadi. 

1.5.2 Media Massa dan Konstruksi Sosial atas Realitas  

Peran media massa bukan hanya sebagai saluran informasi yang 

bersih akan tetapi media massa adalah saluran yang memiliki hasil berita 

yang tebentuk dari konstruksi sosial atas realitas. Sebagai saluran 

komunikasi, media melakukan proses pengemasan pesan, dan dari proses 

inilah sebuah peristiwa menjadi memiliki makna tertentu bagi khalayak. 

Proses pengemasan pesan, media dapat memilih fakta yang akan 

dimasukkan atau yang akan dibuang ke dalam teks pemberitaan. 



14 
 

Selanjutnya, dalam membuat berita, media juga dapat memilih simbol-

simbol atau label tertentu untuk mendeskripsikan suatu peristiwa. Kedua 

hal inilah yang pada akhirnya akan menentukan gambaran/image yang 

terbentuk dalam benak khalayak mengenai suatu peristiwa.  

Realitas sosial adalah hasil konstruksi sosial dalam proses 

komunikasi tertentu. Membahas teori konstruksi sosial (social 

construction), tentu tidak bisa terlepaskan dari bangunan teoritik yang 

telah dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Berawal 

dari istilah konstruktivisme, konstruksi realitas sosial terkenal sejak 

diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui 

bukunya yang berjudul The Social Construction of Reality: A Treatise in 

The Sociological of Knowledge tahun 1966. Menurut mereka, realitas 

sosial dikonstruksi melalui proses eksternalisasi, objektivasi dan 

internalisasi.   

Bagi kaum konstruktivisme, menurut Eryanto (2002:27) berita 

bersifat subjektif: opini tidak dapat dihilangkan karena ketika meliput, 

wartawan melihat dengan perspektif dan petimbangan subjektif. Realitas 

tercipta lewat konstruksi, sudut pandang dan ideologi wartawan. Secara 

singkat, manusialah yang membentuk imaji dunia. Sebuah teks dalam 

sebuah berita tidak dapat disamakan sebagai cerminan dari realitas, tetapi 

ia harus dipandang sebagai konstruksi atas realitas. Semua proses 

konstruksi mulai dari memilih fakta, sumber, pemakaian kata, gambar, 
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sampai penyutingan memberi andil bagaiamana realitas tesebut hadir 

dihadapan khalayak.   

Substansi teori konstruksi sosial media massa adalah pada 

sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi 

sosial berlangsung dengan sangat cepat dan sebarannya merata. 

Realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa, 

massa cenderung apriori dan opini massa cenderung sinis 

(Bungin, 2008: 194) 

Menurut perspektif ini tahapan-tahapan dalam proses konstruksi 

sosial media massa itu terjadi melalui: tahap menyiapkan materi 

konstruksi: tahap sebaran kostruksi: tahap pembentukan konstruksi:  

tahap konfirmasi (Bungin, 2008: 195-200). Penjelasannya adalah sebagai 

berikut:  

1. Tahap menyiapkan materi konstruksi Menyiapkan materi kontruksi 

sosial media massa adalah tugas redaksi media massa, tugas itu 

didistribusikan pada desk editor yang ada disetiap media massa. 

Masing-masing media memiliki desk yang berbeda-beda sesuai 

dengan kebutuhan dan visi suatu media. Ada tiga hal penting dalam 

tahapan ini yakni: keberpihakan media massa kepada kapitalisme, 

keberpihakan semu kepada masyarakat, keberpihakan kepada 

kepentingan umum. Sehingga tidak jarang dalam menyiapkan sebuah 

meteri pemberitaan terjadi pertukaran kepentingan diantara pihak-

pihak yang berkepentingan dengan sebuah pemberitaan.Hal ini juga 
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dapat menjadi blow-up terhadap pencitraan pihak-pihak yang 

membeli pemberitaan itu. 

2. Tahap sebaran konstruksi, prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial 

media massa adalah semua informasi harus sampai pada khalayak  

secara tepat berdasarkan agenda media. Apa yang dipandang penting 

oleh media, menjadi penting pula bagi pemirsa atau pembaca.  

3. Tahap pembentukan konstruksi realitas. Pembentukan konstruksi 

berlangsung melalui: 1) konstruksi realitas pembenaran, 2) kedua 

kesediaan dikonstruksi oleh media massa, 3) sebagai pilihan 

konsumtif.  

4. Tahap Konfirmasi. Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa 

maupun penonton memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap 

pilihannya untuk terlibat dalam pembentukan konstruksi. 

Media bukan hanya memberikan informasi dan hiburan tapi juga 

memberikan pengetahuan kepada khalayak sehingga proses berpikir dan 

menganalisis sesuatau berkembang pada akhirnya membawa sesuatu 

kerangka berpikir sosial bagi terbentuknya sebuah kebijakan publik yang 

merupakan implikasi dari proses yang dilakuakan elemen-elemen 

tersebut. Ini merupakan bagian bagaimana media merekonstruksi realitas 

sosial di masyarakat. 
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Pada kenyataanya, realitas sosial itu berdiri sendiri tanpa 

kehadiran individu baik di dalam maupun di luar realitas tersebut. 

Realitas sosial memiliki makna, mana kala realitas sosial dikonstruksi dan 

dimaknai secara subyektif oleh individu lain sehingga memantapkan 

realitas itu secara obyektif. Individu mengkonstruksi realitas sosial dan 

merekonstruksinya dalam dunia realitas, memantapkan realitas itu 

berdasarkan subjektivitas individu lain dalam institusi sosialnya. 

Melalui konstruksi sosial media, dapat dijelaskan bagaimana 

media massa membuat gambaran tentang realitas. Untuk itu, peneliti 

menggunakan paradigma ini sebagai pandangan dasar untuk melihat 

bagaimana Kompas.com dan Republika Online memaknai, memahami 

dan kemudian membingkai Kasus PKS ke dalam bentuk teks berita. 

1.5.3 Bias Media di Tengah Realitas Sosial 

Pada dasarnya bias berita terjadi karena media massa tidak berada 

diruang vakum. Media sesungguhnya berada di tengah realitas sosial 

yangsarat dengan berbagai kepentingan,konflik,dan fakta yang kompleks  

dan  beragam. Louis Althusser (Al-Zastrouw dalam Sobur, 2006:30) 

menulis bahwa media dalam hubungannyadengan kekuasaan, menempati 

posisi  strategis, terutama karena anggapan akan kemampuannya sebagai 

sarana legitimasi. Media massa sebagaimana lembaga-lembaga 

pendidikan, agama, seni, dan kebudayaan, merupakan bagian dari alat 
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kekuasaan negara yang bekerja secara ideologis guna membangun 

kepatuhan khalayak terhadap kelompok yang berkuasa. 

Antonio Gramsci (Sobur, 2006:30) melihat media  sebagai  ruang 

dimana berbagai ideologi direpresentasikan. Ini berarti, disatu sisi media 

bisa menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi, 

dankontrol atas  wacana publik. Namun, disisi lain, media juga  bisa 

menjadi alat resistensi terhadap kekuasaan.Media bisa menjadi alat untuk 

membangun kultur dan ideologi dominan bagi kepentingan kelas 

dominan, sekaligus juga bisa menjadi instrumen perjuangan bagi kaum 

tertindas untuk membangun kultur dan ideologi tandingan. Walaupuan 

terjadi kritik antara Althuser dan Gramsci, namun kedua pemikir itu 

sama-sama sepakat bahwa media massa bukan sesuatu yang bebas, 

independen, tetapi memiliki keterkaitan dengan realitas sosial. Ada 

berbagai kepentingan yang bermain dalam media massa. Disamping 

kepentingan ideologi antara masyarakat dan negara, dalam diri  media 

massa juga berselubung kepentingan yang lain, misalnya kepentingan  

kapitalisme pemilik modal, kepentingan keberlangsungan (sustainabilitas)  

lapangan  kerja  bagi  para  karyawan  dan  sebagainya. Kondisi seperti 

ini, yang menyebabkan media massa tidak mungkin berdiri statis di 

tengah-tengah, dia akan bergerak dinamis di antara pusaran-pusaran 

kepentingan  yang sedang bermain. Kenyataan inilah yang menyebabkan 

bias berita di  media  massa adalah sesuatu yang sulit dihindari.  
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Bias menurut Macnamara (Sobur, 2006:34) terjadi karena 

berbagai alasan. Kadang-kadang terjadi dengan sengaja karena  wartawan  

atau editor memproyeksikan pandangan pribadi  mereka  dalam cerita  

atau pandangan yang telah ditunjukkan  kepada  mereka. Ini  terjadi  

karena  sistem  tuntutan  media yang menghimpit akan kecepatan dan rasa 

haus yang tidak pernah terpuaskan terhadap berita  pada  batas  waktu 

yang sedikit.   

Para reporter, juga para editor, berkuasa  penuh atas  pilihan  kata  

yang hendak dipakainya. Ia dapat atau harus memilih salah satu kata 

diantara  deretan kata-kata yang yang hampir mirip namun berbeda 

”rasanya”. Misalnya kata“perkosaan” diganti dengan kata merenggut 

kegadisan,  mencabuli, menggauli, dinodai dan sebagainya. Pilihan atau 

pemakain istilah  tersebut jelas akan menimbulkan bias. Wartawan juga 

dalam tahap pencarian beritanya sejak awal sudah harus menentukan 

pilihan siapa narasumber yang patut dihubungi, pertanyaan atau persoalan 

apayang mesti diajukan, sementara pada proses penulisan beritanya ia 

harus memilih fakta-fakta  mana  yang harus didahulukan, dan fakta-fakta 

mana yang harus diceritakan  kemudian  juga  akan  menimbulkan bias 

yang tidak bisa dianggap kecil.  
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1.5.4 Hirarki Level Konteks yang Mempengaruhi Teks Media  

Pada dasarnya, apa yang disajikan oleh media adalah akumulasi 

dari pengaruh yang beragam. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese 

dalam buku Mediating the Message: Theories of Influences on Mass 

Media Content(1996) mengemukakan ada lima level dalam media yang 

memengaruhi pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan. 

 

Tabel 1.1 Hirarki level Konteks yang Mempengaruhi Teks Media 

Sumber : Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese (1996:64) 

1. Level Individu/Pekerja Media  

Faktor ini berhubungan dengan latar belakang profesional dari 

pengelola media. Level individual melihat bagaimana pengaruh aspek-

aspek personal dari pengelola media mempengaruhi pemberitaan yang 

Ideological Level 

Extramedia level 

Organization level 

Media routines 

level 

Individual level 
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akan ditampilkan kepada khalayak. Latar belakang individu seperti jenis 

kelamin, umur, atau agama, sedikit banyak memengaruhi apa yang 

ditampilkan media.  

Selain personalitas, level individu juga berhubungan dengan segi 

profesionalisme dari pengelola media.Latar belakang pendidikan atau 

kecenderungan orientasi pada partai politik sedikit banyak bisa 

memengaruhi pemberitaan media. Wartawan yang memiliki orientasi 

terhadap partai politik tertentu akan memberitakan secara berbeda partai 

politik yang kebetulan menjadi idolanya. 

2. Level Rutinitas Media 

Rutinitas media berhubungan dengan mekanisme dan proses 

penentuan berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran tersendiri 

tentang apa yang disebut berita, apa ciri-ciri berita yang baik, atau apa 

kriteria kelayakanberita. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang 

berlangsung setiap hari dan menjadi prosedur standar bagi pengelola 

media yang berada di dalamnya. Rutinitas media ini juga berhubungan 

dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk. 

Ketika ada sebuah peristiwa penting yang harus diliput, bagaimana 

bentuk pendelegasian tugasnya, melalui proses dan tangan siapa saja 

sebuah tulisan sebelum sampai ke proses cetak, siapa penulisnya, siapa 

editornya, dan seterusnya. Sebagai mekanisme yang menjelaskan 

bagaimana berita diproduksi, rutinitas media memengaruhi wujud akhir 
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sebuah berita. 

Dalam hal ini media massa memiliki standard operational 

procheduredalam mencari dan menemukan berita. Kemampuan media di 

dalam rutinitas media juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia, 

materi, dan perlengkapan. 

3. Level Organisasi Media 

Level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang secara 

hipotetik mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan wartawan 

bukanorang yang tunggal yang ada dalam organisasi berita, ia sebaliknya 

hanya bagiankecil dari organisasi media itu sendiri.  

Masing-masing komponen dalam organisasi media bisa jadi 

mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Organisasi media, misalnya, 

selain bagian redaksi ada juga bagian pemasaran, bagian iklan, bagian 

sirkulasi, bagian umum, dan seterusnya. Masing-masing bagian tersebut 

tidak selalu sejalan. Mereka mempunyai tujuan dan target masing-masing, 

sekaligus strategi yang berbeda untuk mewujudkan target tersebut. 

Bagian redaksi misalnya menginginkan berita agar berita tertentu yang 

disajikan, tetapi bagian sirkulasi menginginkan berita lain yang 

ditonjolkan karena terbukti dapat menaikkan penjualan. Setiap organisasi 

berita, selain mempunyai banyak elemen juga mempunyai tujuan dan 

filosofi organisasi sendiri, berbagai elemen tersebut mempengaruhi 

bagaimana seharusnya wartawan bersikap, dan bagaimana juga 
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seharusnya peristiwa disajikan dalam berita. 

Dialektika dalam level organisasi media ini dapat menjelaskan 

munculnya kecenderungan pers era reformasi untuk mengedepankan 

berita-berita politik yang tajam, sensasional, bahkan bombastis. 

4. Level Ekstra Media 

Level ini berhubungan dengan faktor lingkungan di luar media. 

Meskipun berada di luar organisasi media, hal-hal di luar organisasi 

media inisedikit banyak dalam banyak kasus memengaruhi pemberitaan 

media. Ada beberapa faktor yang termasuk dalam lingkungan di luar 

media. 

Pertama, sumber berita. Sumber berita disini dipandang bukanlah 

sebagai pihak netral yang memberikan informasi apa adanya, ia juga 

mempunyai kepentingan untuk memengaruhi media dengan berbagai 

alasan seperti memenangkan opini publik, atau memberi citra tertentu 

kepada khalayak, dan seterusnya. Sebagai pihak yang mempunyai 

kepentingan, sumber berita tentu saja memberlakukan politik 

pemberitaan. Ia akan memberikan informasi yang sekiranya baik bagi 

dirinya, dan mengembargo informasi yang tidak baik bagi dirinya. Media 

telah menjadi corong dari sumber berita untuk menyampaikan apa yang 

dirasakan oleh sumber berita tersebut.  

Kedua, sumber penghasilan media.Sumber penghasilan media ini 

bisa berupa iklan, bisa juga berupa pelanggan atau pembeli media. Media 
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harus survive, dan untuk bertahan hidup kadangkala media harus 

berkompromi dengan sumber daya yang menghidupi mereka. Misalnya 

media tertentu tidak memberitakan kasus tertentu yang berhubungan 

dengan pengiklan.Pihak pengiklan juga mempunyai strategi untuk 

memaksakan versinya pada media.Ia tentu saja ingin kepentingannya 

dipenuhi, itu dilakukan diantaranya dengan cara memaksa media untuk 

mengembargo berita yang buruk mengenai mereka. Tema tertentu yang 

menarik dan terbukti mendongkrak penjualan, akan terus menerusdiliput 

oleh media. Media tidak akan menyia-nyiakan momentum peristiwa yang 

disenangi oleh khalayak. 

Ketiga, pihak eksternal. Pihak eksternal seperti pemerintah dan 

lingkungan bisnis. Pengaruh ini sangat ditentukan oleh corak darimasing-

masinglingkungan eksternal media.Negara yang otoriter misalnya, 

pengaruh pemerintah menjadi faktor yang dominan dalam menentukan 

berita apa yang disajikan. Ini karena dalam negara yang otoriter, negara 

menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diberitakan. 

Pemerintah dalam banyak hal memegang lisensi penerbitan, kalau media 

ingin tetap dan bisa terbit ia harus mengikuti batas-batas yang telah 

ditentukan pemerintah tersebut. Berita yang berhubungan dengan 

pemerintah terutama berita buruk akan diembargo atau dibatalkan, 

daripada nasib media yang bersangkutan akan mati. Keadaan ini tentu 

saja berbeda di negara yang demokratis dan menganut liberalisme. 
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Campur tangan negara praktis tidak ada, justru pengaruh yang besar 

terletak pada lingkungan pasar dan bisnis. 

5. Level Ideologi 

Ideologi adalah world view  sebagai salah satu kerangka berpikir atau 

kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat 

realitas dan bagaimana mereka menghadapinya. Berbeda dengan elemen 

sebelumnya yang tampak konkret, level ideologi ini abstrak. Ia 

berhubungan dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan 

realitas. Pada level ideologi akan lebih dilihat kepada yang berkuasa di 

masyarakat dan bagaimana media menentukannya. 

1.5.5 Konsep Framing dalam Konstruksi Realitas Media Massa 

Konsep framing telah digunakan secara luas dalam literatur ilmu 

komunikasi untuk menggambarkan proses penseleksian dan penyorotan 

aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media. Ranah studi komunikasi, 

dalam analisis framing mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan 

atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena atau 

aktivitas komunikasi. Analisis framing digunakan untuk membedah cara-

cara atau ideologi media saat mengkonstruksikan fakta. Analisis ini 

mencermati  strategi seleksi, penonjolan, dan tautan fakta ke dalam berita 

agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk 

menggiring interpretasi khalayak sesuai perpektifnya (Sobur 2006: 162). 
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Ada beberapa definisi framing dalam Eriyanto. Definisi  tersebut 

dapat diringkas dan yang disampaikan oleh beberapa ahli. Meskipun 

berbeda  dalam  penekanannya dan pengertian. Masih ada titik singgung 

utama dari definisi tersebut, yaitu antara lain:  

1. Menurut Robert Etman  

Proses seleksi di berbagai aspek realitas sehingga aspek tertentu dari 

peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lainnya. Ia juga 

menyatakan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga  

tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dari pada sisi lainnya. 

2. Menurut Todd Gitlin 

Strategi bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan 

sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak. Peristiwa-

peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan 

menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, 

pengulangan, penekanan dan presentasi aspek tertentu dari realitas. 

3. Menurut David Snow dan Robert Benford 

Pemberian makna untuk ditafsirkan peristiwa dari kondisi yang 

relevan. Frame mengorganisasikan system kepercayaan dan 

diwujudkan dalam kata kunci tertentu,seperti anak kalimat, citra 

tertentu, sumber informasi dan kalimat tertentu. 

4. Menurut Zhongdan dan Pan Konsicki 
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Sebagai konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang 

digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa 

dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita 

(Eriyanto, 2002: 67-68). 

Proses pembentukan dan konstruksi realita tersebut hasil akhirnya 

ada bagian bagian tertentu yang ditonjolkan dan ada bagian-bagian yang 

lain disamarkan atau bahkan dihilangkan. Aspek yang tidak ditonjolkan 

kemudian akan terlupakan oleh khalayak, karena khalayak digiring pada 

satu realitas yang ditonjolkan oleh media tersebut. Framing adalah sebuah 

cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Ditambah pula dengan 

berbagai kepentingan, maka konstruksi realitas politik sangat ditentukan 

oleh siapa yang memiliki kepentingan dengan berita tersebut (Sobur, 

2006:167). 

Disini media memberikan ruang kepada salah satu realita untuk 

terus ditonjolkan, sehingga merupakan sesuatu realita yang direncanakan 

oleh suatu media untuk ditampilkan. Menampilkan suatu realita ada 

pertimbangan terkait dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. 

Secara selektif media menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan 

disiarkannya.  
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Seperti menyunting bahkan wartawan sendiri memilih mana berita 

yang disajikan dan mana yang disembunyikan. Dengan demikian media 

mempunyai kemampuan untuk menstruktur dunia dengan memilah berita 

tertentu dan mengabaikan yang lain. Media membentuk citra seperti apa 

yang disajikan oleh media dengan cara menyediakan ruang atau waktu 

untuk sebuah realitas dengan ruang dan waktu secara tertentu.  

Ada dua aspek dalam framing, yaitu:  

1. Memiliki fakta atau realitas  

Proses pemilihan fakta adalah berdasarkan asumsi dari wartwan akan 

memilih bagian mana dari realitas yang akan diberitakan  dan bagian 

mana yang akan dibuang. Setelah itu wartawan akan memilih  angle  

dan fakta tertentu untuk menentukan aspek tertentu akan 

menghasilkan berita yang berbeda dengan media yang menekankan 

aspek yang lain.  

2. Menuliskan fakta 

Proses ini berhubungan dengan penyajian fakta yang akan dipilih 

kepada khalayak. Cara penyajian itu meliputi pemilihan kata, 

kalimat, preposisi, gambar dan foto pendukung yang akan 

ditampilkan. Tahap menuliskan fakta itu berhubungan 

denganpenonjolan realitas. Aspek tertentu yang ingin ditonjolkan 

akan mendapatkan alokasi dan perhatian yang lebih besar untuk  
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diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu 

realitas. 

1.5.6 Framing dan Ideologi 

Media berperan mendefinisikan bagaimana realitas seharusnya 

dipahami, bagaimana realitas itu dijelaskan dengan cara tertentu kepada 

khalayak. Diantara berbagai  fungsi  dari  media  dalam mendefinisikan 

realitas, fungsi pertama dalam ideologi adalah media sebagai mekanisme 

integrasi sosial. Media berfungsi menjaga nilai-nilai kelompok, dan 

mengontrol bagaimana nilai-nilai kelompok itu dijalankan. 

Kerangka ini, media dapat mendefinisikan nilai dan prilaku yang sesuai 

dengan nilai kelompok dan prilaku atau nilai apa yang dipandang 

menyimpang. Perbuatan, sikap atau nilai yang menyimpang tersebut 

bukanlah sesuatu yang alamiah, yang terjadi dengan sendirinya, dan 

diterima  begitu saja. Semua nilai dan pandangan tersebut bukan sesuatu 

yang terbentuk begitu saja, melainkan dikonstruksi. Lewat konstruksi 

tersebut, media secara aktif mendefinisikan peristiwa dan realitas sehingga 

membentuk kenyataan apa yang layak, apa yang baik, apa yang sesuai dan 

apa yang dipandang menyimpang.  

Dasar dari proses produksi berita adalah adanya semacam 

konsensus; bagaimana suatu peristiwa dipahami bersama dan dimaknai. 

Disini ada dua pengertian: pada satu sisi peristiwa dan aktor yang direstui 

dan pada sisi lain adalah peristiwa dan prilaku yang dikeluarkan berlawan 
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terbalikdari  pembicaraan. Konsensus menyediakan suatu kesatuan: satu 

negara, satu masyarakat, satu budaya dan sebagainya. Melalui konsensus 

ini  realitas  yang beragam dan tidak beraturan diubah menjadi realitas 

yang mudah dan bisa dikenali, sesuatu yang plural menjadi tunggal. Lewat 

konsensus ini, terjadi proses homogenisasi bahwa kita adalah satu.   

Peristiwa bisa dipahami dalam perspektif yang berbeda didasarkan 

pada kesepakatan atau tata nilai yang dipahami dan disepakati bersama 

dalam komunitas. Kelompok yang ada di luar itu dipandang sebagai 

menyimpang (deviant) dan dipinggirkan dalam pembicaraan. Peristiwa 

atau aktor dipandang dengan  ketidaksetujuan dan dimarjinalkan dalam 

pembicaraan. Pandangan yang negatif atau marjinal mengenai sesuatu 

didasarkan pada konsensus yang bekerja dalam suatu proses pemberitaan.  

Tabel 1.2 Peta Ideologi 

 
 

 
 

 

Sphere of  
Consensus  

Sphere of Legitimate  

Controversy  
 

Sphere of Deviance  
 
 

 
Sumber : Eriyanto (2002:127) 

 

Daniel Hallin (Eriyanto, 2002:127) membuat ilustrasi dan 
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gambaran menarik yang menolong menjelaskan bagaimana berita kita 

tempatkan dalam bidang/peta ideologi. Ia membagi dunia jurnalistik ke 

dalam tiga bidang;  bidang penyimpangan (sphere  of  deviance),  bidang  

kontroversi  (sphere  of  legitimate controversy), dan bidang konsensus 

(sphere consensus). Bidang-bidang ini menjelaskan bagaimana peristiwa-

peristiwa dipahami dan ditempatkan oleh wartawan dalam keseluruhan 

peta ideologis. Apakah peristiwa dibingkai dan dimaknai sebagi wilayah 

penyimpangan, kontroversi, ataukah konsensus. Wilayah penyimpangan, 

suatu peristiwa, gagasan, atau prilaku tertentu dikucilkan dan dipandang 

menyimpang. Ini semacam nilai yang dipahami bersama bagaimana 

peristiwa secara umum dipahami secara sama antara berbagai anggota 

komunitas. Peristiwa PKI masuk dalam wilayah penyimpangan karena 

dipandang sebagai sesuatu yang buruk dan tidak sesuai dengan nilai-nilai 

komunitas. Bidang kedua adalah wilayah kontroversi. Kalau pada bidang 

yang paling luar ada kesepakatan umum bahwa realitas (peristiwa, prilaku, 

atau gagasan) dipandang menyimpang dan buruk, dalam area ini realitas 

masih diperdebatkan/dipandang kontroversial. Kegiatan seksual misalnya 

masih diperdebatkan. Ia tidak serta merta dipandang sebagai perbuatan 

yang menyimpang, tetapi diperdebatkan. Sedangkan wilayah yang paling 

dalam adalah konsensus menunjukkan bagaimana realitas tertentu 

dipahami dan disepakati secara bersama-sama sebagai realitas yang sesuai 

dengan nilai-nilai ideologi kelompok. 
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Sebagai area ideologis, peta semacam ini dapat dipakai untuk 

menjelaskan bagaimana prilaku dan realitas yang sama bisa dijelaskan 

secara berbeda karena memakai kerangka yang berbeda. Masyarakat atau 

komunitas dengan ideologi yang berbeda akan menjelaskan dan 

meletakkan peristiwa yang sama tersebut ke dalam peta yang berbeda, 

karena ideologi yang menempatkan bagaimana nilai-nilai bersama yang 

dipahami dan diyakini secara bersama-sama dipakai untuk menjelaskan 

berbagai realitas yang hadir setiap hari.   

Peta ideologi menggambarkan bagaimana peristiwa dilihat dan 

diletakkan dalam tempat-tempat tertentu. Ideologi yang dimaksud disini 

tidaklah selalu harus dikaitkan dengan  ide-ide  besar.  Ideologi  juga  bisa  

bermakna  politik penandaan atau pemaknaan. Bagaimana kita melihat 

peristiwa dengan kacamata dan pandangan tertentu, dalam arti  luas  adalah  

sebuah ideologi. Sebab dalam proses melihat dan menandakan peristiwa 

tersebut kita menggunakan titik melihat tertentu. Titik atau posisi melihat 

itu menggambarkan bagaimana peristiwa dijelaskan dalam kerangka 

berpikir tertentu. 

1.5.6 Relasi Kekuasaan dalam Media 

Pendekatan ini berpendapat bahwa isi media lebih ditentukan oleh 

kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik di luar pengelolaan media. Faktor 

seperti pemilik media, modal dan pendapatan media dianggap lebih 

menentukan bagaimana wujud isi media. Faktor-faktor inilah yang 
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menentukan peristiwa apa saja yang bisa atau tidak bisa ditampilkan 

dalam pemberitaan, serta ke arah mana kecenderungan pemberitaan 

sebuah media hendak diarahkan (Sudibyo, 2006: 2). 

Oleh karena itu tidak mengherankan apabila peran media disini 

justru menjadi alat legitimasi kepentingan kelas yang memiliki dan 

mengontrol media melalui produksi kesadaran dan laporan palsu tentang 

realitas objektif yang sudah bias karena dibutuk oleh kelompok 

kepentingan baik secara politik maupun ekonomis. Perjuangan kelas 

biasanya didasarkan pada antagonisme ekonomi-politik. Posisi dan peran 

media adalah menutupi dan merepresentasi secara bias dan manipulatif 

antagonisme tersebut. Ideologi dimanfaatkan untuk menghapus dan 

mengeliminasi perjuangan kelas. Kontrol atas kelas dibuktikan dengan 

mencocokkan ideologi yang tersirat dalam pesan media dengan 

kepentingan kelas yang dominan. 

Hal ini menjadikan media tidak bisa ditempatkan sebagai media 

netral karena telah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik, 

bisnis ataupun ideologi. Ini juga menjadi dasar kekuasaan dari penguasa 

memungkinkan media semakin tidak dapat menentukan sikapnya dan tak 

sepenuhnya bebas dari tekanan berbagai kepentingan. 

Hal ini ditunjukkan pada kepemilikan modal yang juga terjun 

kedalam dunia politik, seperti di media TV one dan ANTV oleh Aburizal 

Bakrie dan Metro TV dimiliki oleh Surya paloh. Dari kedua media 
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tersebut sudah terlihat jelas masing-masing media akan memberitakan hal 

yang baik untuk pemilik modalnya dan saling menjatuhkan kepada 

masing-masing lawan politiknya. Dengan kata lain, media dapat 

digunakan untuk menyampaikan ideologi pemiliknya.   

1.5.7 Media Berita Online  

Semakin berkembangnya teknologi komunikasi khusunya 

komunikasi massa mempengaruhi eksistensi media dalam melakukan 

penyajian berita. Hal ini dapat dilihat dari berbagai media cetak yang juga 

mengembangkan portal berita online, media online dianggap sebagai 

media yang memiliki sifat real time dimana berita dapat disajikan tanpa 

menunggu keesokan harinya. 

Media berita online di Indonesia mulai muncul ketika masa orde 

lama Presiden Soeharto jatuh, di tahun 1998, dimana alternatif media dan 

breaking news menjadi komoditi yang dicari banyak pembaca. Detikcom 

jadi pencetus. Tempo Interaktif, dan Kompas menyusul empat tahun 

kemudian. 

Secara teknis atau ”fisik”, media online adalah media berbasis 

telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Termasuk 

kategori media online adalah portal, website, radio online, TV online 

(streaming), mailing list (email berkelompok) dan terakhir, social media 

(twitter, facebook, blog, atau aplikasi jejering pertemanan global lain). 
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Hadirnya media berita online mampu menjangkau masyarakat 

dimanapun mereka berada, dengan kata lain dengan adanya teknologi 

komunikasi yang memadai dan ketersediaan jaringan internet semuanya 

menjadi mampu untuk medapatkan informasi secara cepat dan tidak 

memerlukan biaya yang besar. Akan tetapi peran media online juga tak 

luput dari pandangan akan organisasi suatu media dimana berita dianggap 

sebagai sesuatu yang bernilai atas dasar ekonomi, politik maupun 

penyaluran ideologi.   

1.6 Metode Penelitian 

Pada dasarnya analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan 

analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan mengenai 

framing, pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955, (Sudibyo, 2001:23). 

Mulanya, frame dimaknai sebagai sturktur konseptual atau perangkat kepercayaan 

yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana, serta yang 

menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi relaitas. Tujuan framing 

adalah untuk melihat dari perspektif manapemberitaan yang dibuat oleh wartawan 

keberpihakan kepada siapa, Oleh karena itu peneliti untuk mengetahui hal tersebut 

maka digunakanlah framing Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki, karena elemen-

elemen yang digunakan sanggat lengkap dibandingkan model framing yang lain. 

1.6.1 Pendekatan Penelitian 

Melihat dari perspektif ini maka peneliti mengunakan pendekatan 

kualitatif interpretatif. Kualitatif interpretatif itu sendiri menurut Jane 
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Stoke (2007: 15) merupakan penelitian yang didasarkan pada penafsiran 

terhadap dunia berdasar pada konsep-konsep yang umumnya tidak 

memberikan angka-angka numerik, seperti etnometodologi atau jenis-

jenis wawancara tertentu. Dengan kata lain, interpretatif yang dimaksud 

adalah bagaimana seseorang menafsirkan apapun yang ia teliti 

berdasarkan pemikirannya sendiri  dan memfokuskan pada tanda dan teks 

sebagai objek kajiannya. Oleh karena itu metode penelitaian framing 

bukan sebuah analisis yang menggunakan perhitungan objektif. 

Melainkan tergantung pada kemampuan peneliti dalam mengartikan 

sebuah penelitian. 

1.6.2 Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah berita mengenai sidang perdana Luthfi 

tentang keterkaitan PKS pada portal berita online yaitu Kompas.com dan 

Republika Online. Waktu penelitian dilakukkan pada tanggal 24 Juni 2013 

dengan mengabil isi berita dalam portal berita tersebut. 

Berikut judul berita yang nantinya isi dari setiap berita akan peneliti 

analisis, terdiri dari 3 artikel Kompas.com dan 3 Republika Online. 

Tabel 1.3 Daftar Berita yang Dianalisis 

No. Kompas.com Posting 

Berita 

Republika 

Online 

Posting 

Berita 

1. 

PKS Harapkan 

Keadilan untuk 

Luthfi 

 

15:54 

WIB 

Fahri Hamzah 

Dkk Siap Bela 

LHI 

 

12:07 WIB 
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2. 
PKS Bantah Niat 

Keruk APBN Rp 

2 Triliun 

21:26 

WIB 

Ada Rencana 

Pengumpulan 

Dana Rp 2 Triliun 

Buat PKS 

20:17 WIB 

3. 

Anis Matta 

Disebut dalam 

Dakwaan Luthfi 

dan Fathanah 

21:43 

WIB 

Nama Anis Matta 

Muncul di Surat 

Dakwaan Luthfi 

22:05 WIB 

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti  

1.6.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data penelitian ini peneliti menganalisis data dengan 

menggunakan analisis framing metode Zhongdan Pan dan Gerald M. 

Kosicki. Konsep framing dalam metode ini adalah strategi konstruksi dan 

memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode 

informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan 

konvensi pembentukan berita (Eriyanto, 2002:68). 

Perangkat framing Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki dengan 

cara apa wartawan atau media menonjolkan pemaknaan atau penafsiran 

mereka atas suatu peristiwa. Wartawan memakai secara strategis kata, 

kalimat, lead, hubungan antar kalimat, foto grafik, dan perangkat lain 

untuk membantu dirinya mengungkapkan pemaknaan mereka sehingga 

dapat dipahami oleh pembaca. Perangkat itu dapat juga menjadi alat bagi 

peneliti untuk memahami bagaimana media mengemas peristiwa. 

Perangkat framing dapat dibagi ke dalam empat struktur besar, 

yaitu: 
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Tabel 1.4 Perangkat Framing Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki 

 

. 

 

  

 

 

 

    

 

 

 Sumber : Eryanto (2002:257) 

1. Struktur sintaksis. 

Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun 

peristiwa-pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa  

kedalam bentuk susunan umum berita. 

2. Struktur skrip. 

Skrip berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau 

menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. Struktur skrip 

memfokuskan perangkat framing  pada kelengkapan berita: What 

STRUKTUR PERANGKAT FRAMAING 

1. Skema berita 

2. Kelengkapan 

Berita 

3. Detail 

4. Koherensi 

5. Bentuk Kalimat 

6. Kata ganti 

7. Leksikon 

8. Grafis 

9. Metafora 

 

SINTAKSIS 
Cara watawan 
menyusun fakta 

SKRIP 
Cara watawan 
mengisahkan 
fakta 

TEMATIK 
Cara watawan 
Menulis fakta 

RETORIS 
Cara watawan 
Menekankan 
fakta 

Headline, lead, 
latar informasi, 
kutipan sumber, 
pernyataan, 
penutup 

5W+1H 

Paragaraf, 
proposisi, 
kalimat, 
hubungan antar 
kalimat 

Kata, idiom, 
gambar/foto, 
grafik 

UNIT YANG DIAMATI 
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(apa), When (kapan), Who (siapa), Where (di mana), Why (mengapa), 

How (bagaimana). 

3. Struktur tematik. 

Tematik berhubungan denga bagaimana wartawan mengungkapkan 

pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat atau 

hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. 

4. Struktur retoris 

Retoris berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti 

tertentu ke dalam berita Keempat struktur tersebut merupakan suatu 

rangkaian yang dapat menunjukkan framing dari suatu media. 

Dalam hal ini peneliti juga menyertakan model Pamela J. 

Shoemaker dan Stephen D. Reese dalam bukunya Mediating the massage 

(1996), dimana peneliti melihat adanya tiga level yang cenderung 

mempengaruhi teks media yaitu : 

1. Level  Organisasi 

Level ini menjelaskan dimana perbedaan pemberitaan 

Kompas.com dan Republika Online memiliki unsur dan sudut pandang 

yang berbeda dalam hal melakukan posting berita. Oleh sebab itu 

dalam level ini wartawan bukanlah orang yang tunggal dalam 

organisasi dan dapat menentukan peliputan pada suatu berita, 

sebaliknya hanya bagian kecil dari organisasi media itu sendiri. 

Masing-masing komponen dalam organisasi media mempunya 
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pandangan sendiri akan tujuan dan target berita yang akan disajikan 

dan pandangan ini juga tak dapat di hindari bagaimana seharusnya 

wartawan bersikap dan bagaimana juga seharusnya peristiwa disajkan 

dalam berita. 

2. Level Ektramedia 

Level ini melihat bahwa pengaruh dari luar media mempengaruhi 

isi pemberitaan seperti peran pengiklan, pembaca dan pemerintah, ikut 

dalam mempengaruhi isi pemberitaan dalam media 

3. Level Ideologi 

Level ini melihat bahwa bagaimana kerangka berpikir individu 

dalam melihat suatu realitas dan bagaimana mereka menghadapinya. 

Berbeda dengan level pengaruh media sebelumnya yang tampak 

konkret, level ideologi ini berifat abstrak. Level ini berhubungan 

dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas 

dalam sebuah media. 

Jadi pada level ideologi ini berbicara luas mengenai bagaiamana 

kekuatan-kekuatan yang bersifat abstrak seperti ide mempengaruhi 

sebuah media terutama ide kelas berkuasa. Pada level ini pun akan 

melihat bagaiamana kaitan antara level ideologi dengan level-level 

lainnya. Tetapi juga akan meliahat lebih jauh bagaiamana ideologi 

kelas berkuasa mempengaruhi sebuah pemberitaan bukan yang bersifat 

individu atau yang bersifat mikro tetapi kepentingan kelas yang 
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berkuasa 

1.6.5  Proses Analisis 

Dengan adanya penjelasan di atas maka peneliti menggolongkanya 

menjadi beberapa tahap, yaitu : 

1. Membaca semua artikel yang tekait dengan sidang perdana Luthfi 

Hasan Ishaaq  di Kompas.com  dan Republika Online tanggal 24 Juni 

2013  

2. Menganalisis dan memasukanya kedalam elemen-eleman analisis 

framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang terdiri dari 

sintaksis, skrip, tematik dan retoris.  

3. Membandingkan analisis dari elemen framing tersebut, dan 

menghubungkan data temuan kedalam teori hirarki level pengaruh isi 

media agar terlihat jelas perbandingan antar kedua media.  

4. Membandingkan pengaruh media dalam pemberitaan, dalam hal ini 

peneliti menggunakan tiga teori hirarki level diamana dalam level 

tersebut akan terlihat jelas bagaiamana kepentingan media dapat 

mempengaruhi isi media, oleh karena itu dua level tersebut adalah 

level ektramedia, level organisasi dan level ideologi.  

5. Mengambil kesimpulan akhir dari setiap analisis 

 


