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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada rentang waktu antara bulan Februari hingga bulan Maret, konflik niat 

pengunduran diri Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) terus 

diberitakan oleh media massa berskala nasional sehingga diposisikan sebagai 

Headline. Konflik pengunduran diri Risma juga sempat menjadi trending 

topic pada jejaring media sosial seperti facebook dan twitter dengan 

munculnya #saverisma dan #akurapopo. Munculnya dukungan terhadap sosok 

Risma menjadi saling berkaitan dengan terus diberitakannya isu tersebut. 

Tidak terkecuali majalah Tempo dan majalah Detik, kedua media 

komunikasi massa di atas sama-sama menyajikan satu edisi khusus yang 

mengangkat isu pengunduran diri Risma dan menampilkannya pada cover 

majalah masing-masing. 

Gambar 1.1 

Cover Majalah Tempo (Edisi 4251) dan Majalah Detik (Edisi 117) 
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Kedua cover di atas menyajikan sosok Risma dalam gambar karikatur 

dengan Headlline #saverisma dan #akurapopo. Meski menyajikan isu yang 

sama, terlihat kedua gambar memiliki interpretasi yang berbeda dalam 

memaknai kondisi Risma. Dalam majalah Tempo tidak menghadirkan air mata 

seperti yang dilakukan majalah Detik. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan 

framing yang dilakukan oleh kedua media tersebut. 

Dalam perkembangannya majalah semakin diminati masyarakat. Meski 

jangkauan khalayak majalah terbatas, namun klasifikasi pasar tertentu 

membuat majalah menjadi media massa yang spesifik dengan khalayak yang 

fanatik. Majalah memiliki pembaca setia dan senantiasa merasa sepaham 

dengan apa yang disajikan. Dukungan adanya kebebasan pers memberi jalan 

leluasa bagi majalah untuk menyajikan pemberitaan sesuai ideologi maupun 

pasarnya. 

Namun, kebebasan jurnalistik tidak hanya memberikan dampak positif 

namun juga negatif. Kemudahan perundang-undangan yang mengatur ijin 

terbitnya suatu media massa membuat banyak media tumbuh menjamur dan 

bahkan kehilangan ideologi pers itu sendiri. Kepentingan pemilik menjadi 

muatan yang harus disepakati wartawan untuk dijadikan angel dalam 

pemberitaan suatu realitas. Nuansa bisnis media kemudian menjadi hal yang 

tak mungkin terelakkan. Suatu isu diangkat untuk dibesar-besarkan atau tidak 

diberitakan untuk ditutup-tutupi. Di sini profesionalisme seorang wartawan 

harus diperjuangkan, bahwa dalam menuliskan pemberitaan seorang wartawan 
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dituntut untuk cover both sides tanpa menghiraukan siapa “Bos” media massa 

yang menaunginya. 

Banyak spekulasi yang ditawarkan media massa tentang alasan mengapa 

Risma ingin mengundurkan diri. Dari masalah di tubuh pengelola Kebun 

Binatang Surabaya (KBS), proyek jalan tol, hingga protes Risma terhadap 

Wakil Wali Kota baru, yang mana adalah rekan se-Parpolnya. Pemberitaan 

tersebut tidak lepas dari sorotan Majalah Tempo dan Majalah Detik, sebagai 

objek yang akan diteliti. 

Alasan peneliti memilih kedua media massa ini karena peneliti memiliki 

kecurigaan pada masing-masing media massa dalam memberitakan isu 

tersebut. Dalam tubuh majalah Detik yang mana milik Chairul Tanjung, ada 

A.M. Hendropriyono dan Bimantoro. A.M. Hendropriyono yang menjabat 

sebagai komisaris di salah satu perusahaan di bawah bendera CT Corporation, 

adalah pensiunan TNI yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelegen 

Negara (BIN) pada masa kepemimpinan Megawati, yang mana ketua umum 

Parpol PDIP, Parpol yang menangui Risma. Sedangkan Bimantoro adalah 

pensiunan POLRI yang mengabdi sebagai Kapolri pada masa Presiden Gus 

Dur – Megawati, dan berperan dalam mengamankan proses pemindahan 

kekuasaan terhadap Megawati. Bimantoro saat ini menjabat sebagai komisaris 

di detik.com.
1
 

Sedangkan Majalah Tempo, sebagai salah satu majalah yang pernah 

dibredel pada tahun 1982, 1994, dan tidak terbit hingga tahun 1998 ini 

                                                           
1
 El Revo, “Kenapa Jokowi Dibelai Detik.com?”, diakses dari 

http://m.kompasiana.com/post/read/623218/3, pada tanggal 17 Februari 2014 pukul 23:47 

WIB 

http://m.kompasiana.com/post/read/623218/3
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merupakan salah satu media massa yang dikenal lugas dalam memberitakan 

suatu realita sebagai pihak yang mementingkan kebutuhan masyarakat. 

Untuk melakukan penelitian ini peneliti akan menggunakan analisis 

framing. Framing merupakan metode penyajian realitas dimana kebenaran 

tentang suatu kejadian tidak diangkat secara total, melainkan dibelokkan 

secara halus, dengan memberikan penonjolan terhadap aspek-aspek tertentu 

dengan menggunakan istilah-istilah yang punya konotasi tertentu, dan dengan 

bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya. Artinya, bagaimana media 

mengkonstruksi sebuah realitas.
2
 

Dari penjelasan singkat di atas, maka peneliti akan mengambil judul: 

Konstruksi Pemberitaan Isu Pengunduran Diri Wali Kota Surabaya Tri 

Rismaharini (analisis framing pada Majalah Tempo edisi 4251/17-23 Februari 

2014 dan Detik edisi 117/24-2 Maret 2014). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka didapat rumusan 

masalah yaitu bagaimana Majalah Tempo dan Majalah Detik dalam 

mengkonstruk pemberitaan isu pengunduran diri Wali Kota Surabaya Tri 

Rismaharini? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari pokok-pokok rumusan masalah diatas yang dikemukakan oleh 

peneliti maka bisa disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk 

                                                           
2
 Agus Sudibyo, Politik Media dan Pertarungan Wacana,  Lkis, Yogyakarta, 2001,  hal 

186 
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mengetahui framing Majalah Tempo dan Detik dalam memberitakan Isu 

Pengunduran Diri Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademik 

 Pada penelitian ini diharapkan menghasilkan sebuah pemikiran 

baru dalam dunia jurnalistik, khususnya mengenai analisis framing 

sehingga kedepannya akan ada penelitian dengan skala yang lebih besar. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Dapat menjadi referensi mahasiswa Ilmu Komunikasi terkait 

penelitian tentang analisis teks media khususnya analisis framing.  

b. Dapat memberikan pengetahuan atau kepada jurnalis, diharapkan 

dalam penulisan berita-berita dilakukan secara obyektif. 

E. Tinjau Pustaka 

1. Komunikasi Massa  

Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal 

dari kata Latin communis yang berarti “sama”, communico, 

communication, atau communicare yang berarti “membuat sama” (to make 

common).
3
 Definisi komunikasi mempunyai banyak versi menurut para 

ahli, diantaranya menurut John R. Wenburg dan  William W. Wilmot 

mendefinisikan “komunikasi adalah usaha untuk memperoleh makna”. 

Diana K. Ivy dan Phil Backlund mendefinisikan “komunikasi adalah 

proses yang terus berlangsung dan dinamis menerima dan mengirim pesan 

                                                           
3
 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Remaja Rosdakarya, Bndung, 

2008, hal 46 
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dengan tujuan berbagai makna”. Sedangkan menurut Karl Erik Rosengren 

“komunikasi adalah interaksi subjektif purposive melalui bahasa manusia 

yang berartikulasi ganda berdasarkan simbol-simbol”.
4
 

Dengan pendekatan situasional, G.R Miller mengemukakan 

beberapa macam konteks atau level komunikasi. Pertama, komunikasi 

intrapribadi yaitu komunikasi dengan diri sendiri, seperti berpikir. Kedua, 

Komunikasi antarpribadi yaitu komunikasi antara orang-orang secara tatap 

muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain 

secara langsung, baik verbal maupun nonverbal. Ketiga, komunikasi 

kelompok, merupakan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan 

bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. 

Keempat, komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara 

dengan sejumlah besar orang (khalayak) yang tidak bisa dikenali satu 

persatu. Kelima, komunikasi organisasi yaitu komunikasi yang terjadi 

dalam suatu organisasi, bersifat formal juga informal, dan berlangsung 

dalam jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Kelima, 

komunikasi massa.
5
 

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui 

media massa (media cetak dan elektronik). Sebab, awal perkembangan 

kata media of mass communication (media komunikasi massa).
6
 Menurut 

John Vivian, menyusun pesan yang efektif untuk ribuan orang dengan 

latar belakang kepentingan yang berbeda-beda membutuhkan keahlian 

                                                           
4
 Ibid, hal 76 

5
 Ibid, hal 78-83 

6
 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, Rajawali Pers, Jakarta, 2011,  hal 3-4 
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yang berbeda dengan sekedar berbicara dengan teman. Menyusun pesan 

lebih kompleks karena ia harus menggunakan suatu saran – misalnya 

percetakan, kamera atau perekam.
7
 

Wright (1959) dalam Severin dan Tankard, Jr mendefinisikan 

komunikasi massa dalam tiga ciri:
8
 

1. Komunikasi massa diarahkan kepada audiens yang relatif besar, 

heterogen dan anonim. 

2. Pesan-pesan yang disebarkan secara umum, sering dijadwalkan untuk 

bisa mencapai sebanyak mungkin anggota audiens secara serempak 

dan sifatnya sementara. 

3. Komunikator cenderung berada atau beroperasi dalam sebuah 

organisasi yang kompleks yang mungkin membutuhkan biaya yang 

besar. 

Dalam penggunaannya, komunikasi massa memiliki sepuluh fungsi 

utama, yaitu; informasi, hiburan, persuasi, transmisi budaya, mendorong 

kohesi sosial, pengawasan, korelasi, pewarisan sosial, melawan kekuasaan 

dan kekuatan represif, dan menggugat hubungan trikotomi.
9
 

a. Informasi 

Fungsi informasi merupakan fungsi yang paling penting terdapat 

dalam komunikasi massa. Komponen paling penting untuk mengetahui 

fungsi informasi ini adalah berita-berita yang disajikan. Fakta-fakta yang 

                                                           
7
 John Vivian, Teori Komunikasi Massa, Kencana, Jakarta, 2008,  hal 451 

8
 Werner J. Severin dan James W. Tankard, Jr, Teori Komunikasi: Sejarah, Metode dan 

Terapan di Dalam Media Massa, Kencana, Jakarta, 2011, hal 4 
9
 Nurudin, op.cit., hal 66-93 
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dicari wartawan dilapangan kemudian dituangkan dalam tulisan juga 

merupakan informasi. Fakta yang dimaksud adalah adanya kejadian yang 

benar-benar terjadi di masyarakat. Dalam istilah jurnalistik, fakta-fakta 

tersebut biasa diringkas dalam istilah 5W+1H (What, Where, Who, When, 

Why, How) atau Apa, Di mana, Siapa, Kapan, Mengapa dan Bagaimana. 

b. Hiburan 

Fungsi hiburan untuk media elektronik menduduki posisi yang paling 

tinggi dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Masalahnya, 

masyarakat kita masih menjadikan televisi sebagai media hiburan. Dalam 

sebuah keluarga, televisi bisa sebagai perekat keintiman keluarga itu 

karena masing-masing anggota keluarga mempunyai kesibukan sendiri-

sendiri. Setelah kelelahan dengan aktivitasnya masing-masing, ketika 

malam hari berada dirumah, kemungkinan besar mereka menjadikan 

televisi sebagai media hiburan sekaligus sarana untuk berkumpul bersama 

keluarga. Hal ini mendudukkan televisi sebagai alat utama hiburan.  

c. Persuasi 

Fungsi persuasif komunikasi massa tidak kalah pentingnya dengan 

fungsi informasi dan hiburan. Banyak bentuk tulisan kalu diperhatikan 

sekilas hanya berupa informasi, tetapi jika diperhatikan secara lebih jeli 

ternyata terdapat fungsi persuasi. 

Banyak hal yang dibaca, didengar, dan dilihat khalayak penuh dengan 

kepentingan persuasif ini. Kampanye politik yang secara periodik menyita 

perhatian kita di media massa, hampir murni persuasif. Berita-berita yang 
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berasal dari pemerintah pada semua tingkatan mempunyai basis dasar 

propaganda yang bertujuan untuk mempengaruhi. Apa yang dilihat, 

didengar dan dibaca khalayak di media didesain untuk mempengaruhinya. 

d. Transmisi Budaya 

Transmisi budaya merupakan salah satu fungsi komunikasi massa yang 

paling luas, meskipun paling sedikit dibicarakan. Transmisi budaya tidak 

dapat dielakkan selalu hadir dalam berbagai bentuk komunikasi yang 

mempunyai dampak pada penerimaan individu. Transmisi budaya 

mengambil tempat dalam dua tingkatan, kontemporer dan historis. Dua 

tingkatan tersebut tidak dipisahkan, tetapi terjalin secara konstan.  Di 

dalam tingkatan kontemporer, media massa memperkuat konsensus nilai 

masyarakat, dengan selalu memperkenalkan bibit perubahan secara terus-

menerus. Sementara itu, secara historis umat manusia telah dapat melewati 

tau menambahkan pengalaman baru dari sekarang untuk membimbingnya 

ke masa depan. Manusia tidak hanya mengakumulasi pengalamannya, 

tetapi mereka telah membuktikan dapat menyortir dan menyaring ingatan, 

membuang yang tidak dibutuhkannya, dan pemesanan istirahat untuk 

kesenangan dalam transmisi baik kepada teman sebaya anak cucu. 

e. Mendorong Kohesi Sosial 

Kohesi yang dimaksud disini adalah penyatuan. Artinya, media massa 

mendorong masyarakat untuk bersatu. Dengan kata lain, media massa 

merangsang masyarakat untuk memikirkan dirinya bahwa bercerai-berai 

bukan keadaan yang baik bagi kehidupan mereka. Media massa 
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memberitakan arti pentingnya kerukunan hidup beragama, sama saja 

media massa itu mendorong kohesi sosial. Termasuk ketika media massa 

meliput berita dengan teknik cover both sides (meliput dua sisi yang 

berbeda secara berimbang). Dalam posisi ini media massa secara tidak 

langsung berperan dalam mewujudkan kohesi sosial. Dalam bahasa yang 

populer kohesi sosial sama artinya dengan integrasi. 

f. Pengawasan 

Bagi Laswell komunikasi massa mempunyai fungsi pengawasan. 

Artinya, menunujuk pada pengumpulan dan penyebaran informasi 

mengenai kejadian-kejadian yang ada disekitar kita. Fungsi pengawasan 

bisa dibagi menjadi dua, yakni warning or beware surveillance atau 

pengawasan peringatan dan instrumental surveillance atau pengawasan 

instrumental. 

g. Korelasi 

Fungsi korelasi yang dimaksud adalah fungsi yang menghubungkan 

bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai dari lingkungannya erat 

kaitannya dengan fungsi ini adalah peran media massa sebagai 

penghubung antara berbagai komponen masyarakat. Sebuah berita uang 

disajikan reporter akan menghubungkan antara narasumber dengan 

pembaca surat kabar. Antarunsur dalam masyarakat ini saling 

berkomunikasi satu sama lain melalui media massa. 

h. Pewarisan Sosial 
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Dalam hal ini media massa berfungsi sebagai seorang pendidik, baik 

yang menyangkut pendidikan formal maupun informal yang mencaba 

meneruskan atau mewariskan suatu ilmu pengerahuan, nilai, norma, 

pranata, dan etika dari satu generasi ke generasi lainnya. 

i. Melawan Kekuasaan dan Kekuatan Represif 

Dalam kurun waktu lama, komunikasi dipahami secara linier 

memerankan fungsi-fungsi klasik seperti yang diungkapkan sebelumnya. 

Hal yang dilupakan oleh banyak orang adalah bahwa komunikasi massa 

bisa menjadi sebuah alat untuk melawan kekuasaan dan kekuata represif.  

j. Menggugat Hubungan Trikotomi 

Hubungan trikotomi adalah hubungan yang bertolak belakang anatara 

tiga pihak. Dalam kajian komunikasi hubungan trikotomi melibatkan 

pemerintah, pers, dan masyarakat. Ketiga pihak ini dianggap tidak pernah 

mencapai sepakat karena perbedaan kepentingan masing-masing pihak. 

Hal demikian bisa dimaklumi karena ketiganya mempunyai tuntutan yang 

berbeda satu sama lain ketika menghadapi suatu persoalan. Pemerintah 

biasanya akan memposisikan diri sebagai pihak yang paling berkuasa dan 

menentukan atas mayarakat dan pers. 

Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan 

melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk 

menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Dengan demikian, maka 

unsur-unsur penting dalam komunikasi massa adalah : 
10

 

                                                           
10

Apriadi Tamburaka,  Agenda Setting Media Massa, Rajawali Pers, Jakarta, 2012,  hal 

15  
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a. Komunikator 

b. Media massa 

c. Informasi 

d. Gatekeeper 

e. Khalayak 

f. Umpan balik 

Komunikator dalam komunikasi massa adalah:
11

 

1. Pihak yang mengandalkan media massa dengan teknologi telematika 

modern sehingga dalam menyebarkan suatu informasi, maka informasi 

ini dengan cepat ditangkap oleh publik 

2. Komunikator dalam penyebaran informasi mencoba berbagi informasi, 

pemahaman, wawasan, dan solusi-solusi dengan jutaan massa yang 

tersebar dimana tanpa diketahui dengan jelas keberadaan mereka. 

3. Komunikator juga berperan sebagai sumber pemberitaan yang 

mewakili institusi fromal yang sifatnya mencari keuntungan dari 

penyebaran informasi itu. 

Media massa adalah media informasi dan komunikasi yang 

melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh 

masyarakat secara massal pula. Informasi massa adalah informasi yang 

diperuntukkan kepada masyasrakat secara massal, bukan informasi yang 

hanya boleh dikonsumsi oleh pribadi. Dengan demikian, maka informasi 

massa adalah milik publik, bukan ditujukan kepada individu masing-

                                                           
11

 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, Kencana, Jakarta, 2006,  hal 72 
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masing. Gatekeeper adalah penyeleksi informasi. Sebagaimana diketahui 

bahwa komunikasi massa dijalankan oleh beberapa orang dalam organisasi 

media massa, mereka inilah yang akan menyeleksi setipa informasi yang 

akan disiarkan atau tidak disiarkan. Bahkan mereka memiliki kewenangan 

untuk memperluas, membatasi infromasi yang akan disiarkan tersebut. 
12

 

Khalayak adalah massa yang menerima informasi massa yang 

disebarkan oleh media massa, mereka ini terdiri dari publik pendengar 

atau pemirsa sebuah media massa. Sedangkan umpan balik dalam media 

massa berbeda dengan umpan balik dalam komunikasi antarpribadi. 

Umpan balik dalam komunikasi massa umumnya bersifat tertunda 

sedangkan umpan balik komunikasi tatap muka bersifat langsung. Akan 

tetapi, konsep umpan balik tertunda dalam komunikasi massa ini telah 

dikoreksi karena semakin majunya media teknologi, penundaan umpan 

balik menjadi sangat tradisional. 
13

 

Herbert Blumer pernah memberikan ciri tentang karakteristik 

audience/komunikan (khalayak) sebagai berikut:
14

 

a. Audience dalam komunikasi massa sangatlah heterogen. 

Artinya, ia mempunyai heterogenitas komposisi atau susunan. 

Jika ditinjau dari asalnya, mereka berasal dari berbagai 

kelompok dalam masyarakat. 

                                                           
12

 Ibid. 
13

 Ibid., hal 72-73 
14

 Nurudin, op.cit.,  hal 22-23 
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b. Berisi individu-individu yang tidak tahu atau mengenal satu 

sama lain. Di samping itu, antar individu itu tidak berinteraksi 

satu sama lain secara langsung. 

c. Mereka tidak mempunyai kepemimpinan atau organisasi 

formal. 

Komunikasi massa memiliki proses yang berbeda dengan 

komunikasi tatap muka. Karena sifat komunikasi massa yang melibatkan 

banyak orang, maka proses komunikasinya sangat kompleks dan rumit.
15

 

Menurut John Vivian, dalam dasar-dasar proses sebagian besar 

model komunikasi massa dan bentuk komunikasi lain memiliki elemen 

dasar yang sama, yaitu stimulus, encoding dan transmisi. Untuk 

menggenapi proses komunikasi, penerima pesan harus mendekodekannya 

dan menginternalisasikannya. Stimulasi bisa muncul dari banyak hal. 

Emosi bisa menjadi stimuli, juga hal-hal yang dapat diindra. Dalam 

Encoding, sumber pesan menempatkan pikirannya ke dalam simbol-

simbol yang dapat dipahami oleh siapa pun yang menjadi tujuan pesan itu. 

Simbol itu bermacam-macam bentuknya, misalnya tulisan, isyarat asap, 

atau pictograph. Dalam komunikasi interpersonal, pesan hampir selalu 

disampaikan secara tatap muka. Tetapi dalam komunikasi massa, pesan 

dikodekan sehingga cocok dengan peralatan yang akan dipakai untuk 

transmisi pesan. Dalam komunikasi massa, penerima pertama bukan orang 

tetapi peralatan dan kemudian orang akan merekronstruksi pesan dari 

                                                           
15

 Burhan Bungin, op.cit.,  hal 74 
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sinyal itu. Decoding mekanik ini diperlukan agar orang yang menerima 

pesan itu dapat memahaminya. Dalam komunikasi massa jenis decoding 

kedua terjadi pada seseorang yang menerima pesan dan peralatan 

penerima. Ini adalah kegiatan intrapersonal, internalisasi pesan. Agar 

decoding kedua ini bekerja, penerima harus memahami bentuk komunikasi 

yang dipilih oleh sumber pesan untuk kepentingan encoding.
16

 

2. Proses Komunikasi Massa dalam Pandangan Transaksional 

Dalam model komunikasi transaksional, komunikasi hanya dapat 

dipahami dalam konteks hubungan (relationship) di antara dua orang atau 

lebih. Proses komunikasi ini menekankan semua perilaku adalah 

komunikatif dan masing-masing pihak yang terlibat dalam komunikasi 

memiliki konten pesan yang dibawanya dan saling bertukar dalam 

transaksi.
17

 Model komunikasi transaksional dikembangkan oleh Barnlund 

pada tahun 1970. Model ini menggarisbawahi pengiriman dan penerimaan 

pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah episode 

komunikasi. Komunikasi bersifat transaksional adalah proses kooperatif: 

pengirim dan penerima sama-sama bertanggungjawab terhadap dampak 

dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Model transaksional berasumsi 

bahwa saat kita terus-menerus mengirimkan dan menerima pesan, kita 

berurusan baik dengan elemen verbal dan nonverbal. Dengan kata lain, 

peserta komunikasi (komunikator) melalukan proses negosiasi makna. 

 

                                                           
16

 Hon Vivianv, op.cit.,  hal 456-458 
17

 Burhan Bungin, op.cit., hal 258 
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3. Jenis Media Komunikasi Massa 

Jenis media komunikasi massa pada umumnya dapat 

dikelompokkan dalam dua kategori besar, yaitu cetak dan elektronik. 

Namun dengan perkembangannya dewasa ini media dapat dikatakan 

dalam beberapa bentuk, yaitu:
18

 

1. Koran. Sekian tahun lalu, keberadaan koran dianggap segera berakhir. 

Jika koran mampu bertahan setelah munculnya berita melalui televisi, 

maka pengaruhnya dianggap tidak banyak. Pandangan ini beralasan 

karena banyaknya perusahaan koran yang terpaksa gulung tikar. 

Namun sejak 1970-an, koran terbukti mampu bertahan hingga 

sekarang. 

2. Majalah. Sama halnya dengan koran, majalah juga dituntut untuk 

berusaha keras menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi baru. Tidak 

sedikit majalah mingguan atau bulanan yang sudah puluhan tahun dan 

berjangkau luas terpaksa tutup. Majalah yang mampu bertahan 

umumnya adalah majalah yang bersifat khusus. 

3. Media Siaran. Meski radio terus terdesak oleh televisi, namun radio 

memiliki penggemar. Jangkauan siaran radio yang kian menyempit 

membuat radio yang bertahan adalah radio yang cenderung melayani 

suatu wilayah tertentu saja. 

4. Televisi. Televisi merupakan media dominan komunikasi massa di 

seluruh dunia, dan hingga sekarang masih terus berkembang. Namun 

                                                           
18

 William L. Rivers, Jay W. Jensen dan Theodore Peterson, Media Massa dan 

Masyarakat Modern, Kencana, Jakarta, 2003  hal 20 
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televisi sesungguhnya juga merupakan lahan bisnis rentan karena dapat 

berubah-ubah tergantung pada kemajuan teknologi. 

5. Film. Film merupakan salah satu media komunikasi massa yang 

memiliki peminat khususnya generasi muda. Namun 

perkembangannya pun tidak semudah yang terlihat, karena keuntungan 

dari bisnis film pun mengalami pasang-surut. 

6. Buku. Kontras dengan film, buku terus tumbuh pesat meskipun di 

masa sebelumnya bisnis buku tidak pernah marak. 

Severin dan Tankard, Jr menambahkan adanya lingkungan media 

komunikasi baru seperti televisi digital dan internet.
19

 

1. Televisi digital. Televisi digital adalah sebuah sistem yang 

mengirimkan sinyal televisi dalm bentuk bit dan bukan sinyal yang 

bermacam-macam dan yang secara terus menerus digunakan oleh 

sistem televisi lama. 

2. Internet. Internet pada dasarnya merupakan sebuah jaringan antar 

computer yang saling berkaitan. Jaringan ini tersedia secara terus-

menerus sebagai pesan-pesan elektronik, termasuk email, transmisi 

file, dan komunikasi dua arah antar-individu atau komputer. 

4. Majalah sebagai Medium Komunikasi Massa 

Selain buku dan surat kabar, dalam perkembangannya pers cetak 

juga memunculkan drama, lagu, artikel, cerita berseri, puisi, pamflet, 

komik, laporan, prospectus, peta, poster, musik, brosur, surat kabar 
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dinding, dan banyak lainnya. Kemunculan majalah berkala (mingguan atau 

bulanan) yang sangat beragam dan dengan sirkulasi yang besar dari awal 

abad ke-18 dan seterusnya dianggap hal yang penting. 
20

 

Perkembangan di Inggris, ditandai dengan keadaan masyarakat 

yang telah meningkatkan kemampuan “melek huruf” (literacy) – 

khususnya di kalangan perempuan – ditambah menggejalanya kesadaran 

masyarakat akan hal-hal baru. Majalah memberikan kebutuhan akan hal 

itu, dan menampakkan kemapanan oleh karenanya. Yang lebih khusus 

lagi, di Inggris, kemapanan penerbitan majalah dipengaruhi oleh tiga essay 

periodicals (esai-esai berkala) yang ditulis oleh Daniel Defoe’s The 

Review (1704-13; terbit seminggu tiga kali); Sir Richard Steele’s The 

Tatler (1709-11; terbis seminggu tiga kali); yang dilanjutkan oleh Joseph 

Addison; dan Addison dan Steel’s dalam The Spectator (1711-12; 

diterbitkan kembali pada tahun 1714, sebagai harian).
21

 

Pada awalnya, media tersebut hanya bertujuan pada kepentingan 

domestik dan budaya dari kalangan atas, dan akhirnya berkembang ke 

pasar masssa yang memiliki nilai komersial yang tinggi dan mencakup 

jumlah yang besar. Majalah berkala ini masih mendominasi ranah personal 

dan domestik dan mendukung serangkaian kepentingan, aktivitas, dan 

pasar yang luas. Pada awal abad ke-20, majalah semacam ini lebih seperti 
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media massa daripada sekarang, dan penyebaran serta dampaknya yang 

tidak pasti menjadikannya diabaikan oleh penelitian komunikasi.
22

 

Komentar-komentar ini berlaku pada masa komersial. Di banyak 

Negara, masih ada pembentukan opini yang signifikan atau pers politik 

berkala yang sering kali memiliki pengaruh yang melampaui jumlah 

sirkulasinya. Pada masa-masa penting di beberapa masyarakat, majalah 

tertentu memiliki peranan sosial, politik, dan budaya yang penting. Dalam 

kondisi tekanan politik atau dominasi komersial, majalah ‘alternatif’ 

semacam ini sering kali menjadi alat penting bagi perlawanan dan ekspresi 

gerakan minoritas.
23

 

Sammy Johnson dan Patricia Prijatel dalam bukunya 

mendefinisikan: ‘Magazines are printed and bound publications offering 

in-depth coverage of stories often of a timeless nature. Their content may 

provide opinion and interpretation as well as advocacy. They are geared 

to a well-defined, specialized audience, and they are published regularly, 

with a consisten format.
24

 Majalah adalah produk publikasi yang dicetak 

dan dibendel yang menawarkan cakupan cerita mendalam yang bersifat 

abadi. Kontennya menyuguhkan pendapat dan interpretasi secara 

advokasi. Majalah diarahkan untuk mendefinisikan berita dengan baik, 

mempunyai khalayak khusus, dan diterbitkan secara teratur, dengan format 

yang consisten. 
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Menurut Encyclopedia Britannica, berikut kategori majalah:
25

 

1. Majalah Umum 

Sesuai dengan namanya, majalah umum berisi berbagai macam hal 

dan ditujukan tidak pada segmen tertentu. Pada masa jayanya, saat 

bentuk majalah mulai dipopulerkan, jenis majalah ini mengusai pasar 

penerbitan majalah. Trend-nya mulai surut ketika era segmentasi 

produk – termasuk majalah – mulai diperkenalkan. Contoh majalah 

jenis ini ialah Reader’s DigestI, atau intisari. 

2. Majalah-majalah berkualitas 

Majalah jenis “berkualitas” ini menawarkan artikel-artikel yang 

khusus. Kualitas artikelnya tidak bisa dipublikasikan di mana saja. 

Kualitas artikelnya tidak termasuk dalam kategori biasa-biasa saja. 

Kendati memiliki kesamaan sifat sajiannya dengan majalah umum, 

majalah “berkualitas” menawarkan kualitas yang lebih tinggi. Maka 

itu, majalah jenis ini terutama hendak menarik pembaca dengan tingkat 

intelegensi dan pendapatan di atas rata-rata. Salah satu contohnya The 

New Yorker. Jenis majalah ini bisa dibagi lagi dalam kategori umum 

dan khusus. Contoh majalah berkualitas khusus adalah Psychology 

Today dan National Geographic. 

3. Majalah penerbangan (In-flight Magazines) 

Majalah jenis ini ialah sejenis majalah internal yang ditujukan 

kepada penumpang pesawat terbang (atau jenis transportasi jarak 
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jauh). Sifat internal majalah ini menyebabkan isi materialnya 

disesuaikan dengan profil penumpang pesawat terbang. 

4. Majalah Berita 

Time, Newsweek, US News & World Report, atau Gatra dan 

Tempo: termasuk kategori majalah berita. Majalah berita merupakan 

satu bentuk publikasi yang mengombinasikan unsur aktualitas 

peristiwa mingguan dengan peliputan mendalam (in-depth coverage) 

dan penulisan feature-mingguan personal, majalah ini hendak 

menjangkau pembaca mingguan, yang ingin mendapatkan kedalaman 

pemberitaan dengan tingkat profesionalitas tertentu.  

5. Divisi Majalah dalam Koran 

Ini adalah majalah yang diterbitkan sejumlah surat kabar kepada 

pelanggan mereka yang memiliki minat dan perhatian tertentu. Pada 

majalah-majalah ini kebanyakan penulis lepas berpeluang untuk 

mengisinya dengan tulisan-tulisan bersifat lokal, lembar-lembar 

pariwisata dan sejarah, renungan pemikiran, peristiwa-peristiwa 

budaya, tentang berkebun, dan kiat-kiat bisnis. 

6. Majalah Kota 

Majalah kota menawarkan artikel-artikel survival untuk 

menghadapi problematika kota besar, ditambah sajian-sajian 

entertaint. Majalah kota yang bisa dijadikan sampel adalah New 

Yorker, sebuah majalah dengan pendekatan publikasi literary 
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journalism. Para pengisi sajian majalah ini memfokuskan laporannya 

pada soal-soal perkembangan perkotaan. 

7. Majalah religius 

Sesuai dengan namanya, majalah religious memuat artikel-artikel 

keagamaan. Beberapa diantaranya hanya sekedar bacaan yang 

ditujukan kepada para pemimpin keagamaan – semacam majalah yang 

hidup disponsori demi penunjukkan jabatan-jabatan tertentu. 

Walaupun tampaknya hanya ditujukan pada khalayak yang relatif 

terbatas dibanding audiens majalah umum, majalah religious 

merupakan salah satu pasar majalah yang cukup dinikmati. 

8. Majalah Pria 

Majalah Matra di Indonesia memposisikan diri sebagai majalah 

kaum pria. Selain artikel-artikel yang bersifat pemuas kebutuhan pria – 

dari hasrat seks, hobi sampai minat kaum pria lainnya – ciri yang 

ditampilkan majalah ini biasanya adalah topik yang sensasional. 

9. Majalah Wanita 

Materi majalah ini cukup bervariasi, mulai dari yang menawarkan 

tips-tips dapur hingga majalah yang diisi oleh aktifis feminis yang 

menuntut persamaan. Termasuk kategori majalah wanita adalah 

majalah-majalah remaja putri – Gadis, misalnya – yang menawarkan 

sajian-sajian khas kepada pembaca wanita berusia muda (bandingan 

dengan kategori pembaca Femina).  

10. Shelter Magazine 
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Majalah ini ditujukan kepada khalayak yang menaruh minat pada 

hal-hal yang berkaitan dengan rumah, pertamanan, berkebun, dekorasi 

interior, atau berbagai aktifitas “rumah” lainnya. Contoh majalah ini 

ialah berbagai majalah yang memakai nama-nama seperti Better 

Homes and Garden, House Beautiful, atau Asri. Artikel-artikelnya 

berjenis how-to-pieces, atau dimaksudkan untuk memberi petunjuk-

petunjuk tertentu. Kebanyakan majalah “Shelter” ini sering pula disispi 

materi-materi mengenai travelling, kesehatan, keuangan, bahkan 

hiburan. 

11. Majalah Pertanian 

Majalah pertanian berisi artikel-artikel yang berkisar pada topic 

pertanian atau peternakan, berkebun, dan menanam buah. Artikel-

artikel tersebut diisi oleh para penulis berpengalaman di bidangnya. 

Selain majalah pertanian umum seperti Trubus, ada pula majalah-

majalah khusus yang ditujukan untuk topic yang lebih specific, semisal 

majalah yang khusus berbicara tentang seluk-beluk ikan hias, atau 

burung perkutut, atau merawat dan mengembangkan bonsai. 

12. Majalah Olahraga 

Tema berita maupun ulasan artikel berkisar pada olahraga dan 

aktivitas fisik di luar ruangan (outdoor activities). Selain majalah 

olahraga yang bersifat umum, ada pula yang mengkhususkan diri pada 

topik tertentu. Misalnya, sejak tahun 1974, mantan petenis dunia Billie 

Jean King menerbitkan WomenSports. 
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13. Jurnal Perdagangan 

Karena ditujukan untuk kepentingan bisnis, artikelnya pun 

kebanyakan berkisar soal bisnis dan ekonomi. Sebagaian besar jurnal 

perdagangan ini diisi oleh para contributor tertentu. Para editor jurnal 

semacam ini mengolah sajiannya berdasar paparan-paparan yang 

bersifat teknis dan membutuhkan dukungan data seta analisis akurat. 

14. Majalah Perusahaan 

Majalah perusahaan ada yang ditujukan untuk khalayak umum, ada 

pula yang diterbitkan sekedar untuk memenuhi kebutuhan perusahaan 

menjalin kontak dengan antar anggota. Bulletin Fillateli, Tropicana 

Slim (khusus produk Nutrifood), misalnya, pertumbuhan majalah jenis 

ini cukup tinggi. Hal ini dikarenakan terkait dengan pemunculan 

berbagai perusahaan di masyarakat. Para pengelolanya mendasarkan 

isinya kepada kepentingan public relations dari kelembagaan yang 

menerbitkannya. Maka itu, banyak majalah jenis ini yang ditujukan 

untuk menjaga dan meningkatkan pencitraan kelembagaan. 

15. Majalah Fraternal – Organisasi Persaudaraan 

Majalah ini diterbitkan untuk kepentingan organisasi. Kebanyakan 

sajiannya berisi materi yang melibatkan para anggota dalam proyek-

proyek organisasi, seperti The Rotarian untuk para anggota Rotary 

Club. 

16. Majalah opini 
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Berisi berbagai artikel opini. Misalnya, majalah yang bervisi 

politik tertentu. Jika dikelola dengan baik, kredibilitasnya mendorong 

banyak penulis untuk mengirimkan pemikiran-pemikirannya. Para 

penulisnya kebanyaka mencari prestise. Mereka mengirimkan 

artikelnya dengan harapan namanya tercatat dalam konstelasi para elite 

intelektual. 

17. Publikasi alternatif 

Disebutkan juga ‘pers bawah tanah’, beberapa filosofinya 

bersandar pada khalayak yang tergolong kecil hingga medium 

jumlahnya. Cakupan isinya dimulai dari minat yang sempit dengan 

format sederhana, namun tak tertutup kemungkinan – jika disukai 

publik – berkembang menjadi besar. Majalah Rolling Stone misalnya. 

18. Majalah Khusus lainnya 

Kategori majalah ini meliputi pertumbuhan dari kebutuhan, minat, 

dan perhatian mesyarakat, yang dari hari ke hari kian bertambah sesuai 

dengan peningkatan hidup keseharian yang dikehendaki masyarakat. 

Mereka terdiri dari khalayak-khalayak pembaca yang menginginkan 

terbitan majalah-majalah yang mengkhususkan isinya pada soal-soal 

seperti kesenian, astrologi, fotografi, mobil, pesawat, bisnis, anak dan 

remaja, konservasi alam, kriminalitas, drama, makan dan minum, 

pendidikan, fiksi, film, kesehatan dan obat-obatan, sejarah, hobi, 

humor, media, militer, musik, puisi, politik, sains, ilmu sosial, bahkan 

seks, dan lain-lain. 



26 
 

5. Majalah Sebagai Institusi Bisnis dan Politik 

Pada awalnya sumber pendapatan utama majalah adalah dari hasil 

penjualan majalah itu sendiri. Sumber lainnya adalah dukungan keuangan 

dari asosiasi atau perusahaan yang berkepentingan dengan majalah 

tersebut. Baru belakangan majalah mengandalkan pemasukan dari ikan, 

dan ini terkait dengan perannya dalam sistem pemasaran. Besarnya 

sirkulasi dan cakupan nasionalnnya menjadikan majalah sebagai media 

yang baik untuk beriklan. Kini majalah acapkali diterbitkan khusus untuk 

kelompok konsumen tertentu. Isi editorial dan iklan-iklannya sengaja 

disesuaikan terhadapnya. 

Karena majalah dapat menciptakan pasar sendiri untuk suatu 

produk, maka hubungan antara majalah dan khalayaknya juga agak 

berbeda. Isi majalah lebih diarahkan untuk kepentingan khalayak tersebut, 

karena para penerbitnya tidak mau beresiko dengan isi yang belum tentu 

diterima. Karenanya, majalah sengaja menyediakan diri untuk melayani 

khalayak itu saja. 

Dewasa ini relatif sedikit majalah yang mendominasi pasar. 

Namun jenisnya cukup bervariasi sehingga masing-masing mewakili 

berbagai kepentingan atau atau selera pembaca. Meskipun kompetisinya 

sangat tajam, namun sirkulasi majalah yang terfokus pada kelompok 

tertentu menjadikannya tetap menarik bagi para investor. Apa yang paling 

penting adalah gagasan. 
26
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Selain menjadi institusi bisnis, majalah juga menjadi institusi 

politik. Peristiwa politik yang selalu menarik untuk diberitakan oleh media 

massa sebagai bahan liputan tentunya dipengaruhi oleh dua faktor. 

Pertama, saat ini politik sedang berada di era mediasi (politics in the age 

of mediation), yakni media massa hampir mustahil dipisahkan dari 

kehidupan politik. Bahkan para aktor politik senantiasa berusaha menarik 

perhatian wartawan agar aktivitas politiknya diliput wartawan. Kedua, 

peristiwa politik dalam bentuk tingkah laku dan pernyataan para aktor 

politik lazimnya selalu mempunyai nilai berita sekalipun peristiwa politik 

itu bersifat rutin belaka, seperti rapat partai atau pertemuan tokoh politik 

dengan pendukungnya. Bahkan jika peristiwa politik itu bersifat luar biasa 

seperti pergantian presiden di tengah masa jabatan dan pembubaran 

parlemen. Alhasil, liputan politik senantiasa menghiasi berbagai media 

setiap harinya.
27

 

Pada satu pihak, liputan politik ini memiliki dimensi pembentukan 

opini publik. Dalam kerangka pembentukan opini publik ini, media massa 

umumnya melakukan tiga kegiatan sekaligus. Yaitu, menggunakan 

simbol-simbol politik (language of politic), melaksanakan strategi 

pengemasan pesan (framing strategies), dan melakukan fungsi agenda 

media (agenda setting function). Saat melakukan ketiga tindakan tersebut, 

boleh jadi media dipengaruhi oleh berbagai faktor internal berupa 

kebijakan redaksional tertentu mengenai suatu kekuatan politik, 
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kepentingan politik para pengelola media, relasi media dengan sebuah 

kekuatan politik tertentu, dan faktor eksternal seperti tekanan pasar atau 

pemirsa, sistem politik yang berlaku, dan kekuatan-kekuatan lainnya. 

Dengan demikian, boleh jadi satu peristiwa politik bisa menimbulkan 

opini publik yang berbeda-beda tergantung dengan cara masing-masing 

media melaksanakan tiga tindakan tersebut.
28

 

Di pihak lain, media massa di Indonesia, tidak terkecuali majalah, 

yang telah menjadi institusi bisnis, mau tak mau harus memikirkan pasar 

demi memperoleh keuntungan dari penjualan maupun dari iklan. Tak 

terkecuali dalam menyajikan berita politik, karena pengaruh modal ini 

media massa akan lebih memperhatikan kepuasaan khalayak (pelanggan 

dan pengiklan) sebagai pasar mereka mengkonsumsi berita-berita politik. 

Keberpihakan yang timbul ini merupakan bagian dari transaksi antara 

kepentingan politik bagi aktor politik dan bisnis bagi media itu sendiri. 

6. Jurnalisme dan Pers 

Jurnalisme adalah kegiatan yang berhubungan dengan proses 

mencari, mengolah, dan menyiarkan informasi kepada khalayak dan 

disebarkan melalui media massa.
29

 Dalam bukunya Bill Kovach & Tom 

Rosenstiel merumuskan Sembilan elemen jurnalisme, yaitu:
30

 

1. Menyampaikan kebenaran. Yang dimaksud adalah kebenaran 

fungsional, yaitu bukanlah kebeneran yang banyak dicari orang-

orang filsafat, bukan kebenaran mutlak apalagi kebenaran Tuhan. 
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Kebenaran fungional berarti kebenaran yang terus-menerus dicari. 

Kebenaran mengenai, misalnya, harga bahan-bahan pokok saat ini, 

nilai kurs mata uang, atau hasil pertandingan olah raga. 

2. Memiliki loyalitas kepada masyarakat. Ini memaknakan 

kemandirian jurnalisme. Misalnya membuat resensi film secara 

jujur (bukan pesanan), mengulas liputan tempat rekreasi yang tidak 

dipengaruhi para pemasang iklan, atau membuat liputan yang tidak 

didasari kepentingan pribadi atau kepentingan relasi tertentu. 

Selain itu pemberitaan yang disampaikan juga tidak dibayang-

bayangi kepentingan bisnis dari pemilik media. Misalnya, rencana 

bisnis media merancang target khalayak untuk kalangan sosial 

tertentu. Kalangan ini dinilai yang paling banyak mempengaruhi 

publik. Menargetkan berita seperti ini bisa dikatakan mengabaikan 

kelompok masyarakat lainnya, hanya untuk mengejar kelompok 

khalayak yang mengundang pemasang iklan potensial. Para 

jurnalis tidak bekerja atas kepentingan pelanggan, melainkan 

bekerja atas komitmen, keberanian, nilai yang diyakini, sikap, 

kewenangan, dan profesionalisme yang telah diakui publik. 

3. Memiliki disiplin untuk melakukan verifikasi. ini berarti 

kegiatan menelusuri sekian saksi untuk sebuah peristiwa, mencari 

sekian  banyak narasumber, dan mengungkap sekian banyak 

komentar. Verifikasi juga berarti memilah jurnalisme dari hiburan, 

propaganda, fiksi, dan seni. Hiburan (dan infotaiment) tertuju pada 
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hal-hal yang menyenangkan semata. Propaganda mengerangka 

fakta (persuasi dan manipulasi) demi kepentingan tertentu. Fiksi 

memfokus kesan personalitas pengarang. Jurnalisme ialah 

melaporkan segala apa yang terjadi setepat mungkin. 

4. Memiliki kemandirian terhadap apa yang diliputnya. Artinya, 

tidak menjadi konsultan “diam-diam”, penulis pidato, atau 

mendapat uang dari pihak-pihak yang diliput. Arti lainnya lagi, 

menunjukkan kredibilitas kepada berbagai pihak, melalui dedikasi 

terhadap akurasi, verifikasi, dan kepentingan publik. Atau, 

kemandirian melakukan kegiatan jurnalisme dengan ketaatan dan 

penghormatan yang tinggi pada prinsip kejujuran, kesetian pada 

rakyat, serta kewajiban memberi informasi, dan bukan manipulasi. 

Bekerja atas dasar kesetiaan yang tinggi terhadap jurnalisme. 

5. Memiliki kemandirian untuk memantau kekuasaan. Elemen ini 

bukan berarti pekerjaan wartawan itu mengganggu orang yang 

tengah berbahagia dengan berita-berita buruk. Bukan menunggangi 

keburukan masyarakat, juga memerankan watchdog dengan tujuan 

melaporkan sesuatu yang selalu sensasional daripada melayani 

masyarakat. Apalagi mengatasnamakan watchdog untuk 

kepentingan bisnis media. 

6. Menjadi forum bagi kritik dan kesepakatan publik. Elemen ini 

merupakan upaya media menyediakan ruang kritik dan kompromi 

kepada publik. Ketika sebuah berita dilaporkan, media berarti 
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mengingatkan masyarakat akan terjadinya sesuatu. Selain berita, 

media juga menyediakan ruang analisis untuk membahasa 

peristiwa tersebut melalui konteks, perbandingan, atau perspektif 

tertentu. Ditambah pula ruang opini dan editorial untuk 

mengevaluasi segala hal yang berkaitan dengan peristiwa tersebut 

baik yang disampaikan oleh redaksi, media, maupu artikel (atau 

komentar/surat pembaca) yang berisikan opini pribadi dari 

masyarakat sendiri atau berupa telepon dari pemirsa, talkshow atau 

acara bincang-bincang di televisi. 

7. Menyampaikan sesuatu secara menarik dan relevan kepada 

publik. Elemen ini mewajibkan media untuk melaporkan berita 

dengan cara yang menyenangkan, mengasyikkan dan menyentuh 

sensasi masyarakat. Ditambah pula, yang dilaporkannya itu mesti 

merupakan sesuatu yang paling penting dan bermanfaat bagi 

masyarakat. Jadi, berita harus bisa menarik dan berguna bagi 

masyarakat. 

8. Membuat berita secara komprehensif dan proporsional. Mutu 

jurnalisme amat tergantung kepada kelengkapan dan 

proporsionalitas pemberitaan yang dikerjakan oleh media. Elemen 

ini mengingatkan media agar tidak jor-joran, meliput sensasi acara 

pengadilan atau skandal selebritas secara jor-joran, berlebihan, 

hanya untuk tujuan menaikkan rating, oplah atau iklan. Apalagi, 

melaporkannya dengan tidak melakukan verifikasi, pengecekan 
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silang, atau wawancara ke berbagai pihak terkait. Pemberitaan 

semacam ini akan menyesatkan pembaca. 

9. Memberi keleluasaan wartawan untuk mengikuti nurani 

mereka. Ini terkait dengan sistem dan manajemen media yang 

memiliki keeterbukaan.keterbukaan ini berguna untuk mengatasi 

kesulitan dan tekanan wartawan dalam mebuat berita secara akurat, 

adil, imbang, independen, berani, dan bertanggung jawab kepada 

masyarakt. Media harus memberi ruang bagi wartawan untuk 

merasa bebas berpikir dan berpendapat. 

Pers mengandung dua arti. Arti sempit dan arti luas. Dalam arti 

sempit, pers hanya menunjuk kepada media cetak berkala: surat kabar, 

tabloid, dan majalah. Sedangkan dalam arti luas, pers bukan hanya 

menunjuk pada media cetak berkala melainkan juga mencakup media 

elektronik auditif dan media elektronik audiovisual berkala yakni radio, 

televisi, film, dan media online internet. Pers dalam arti luas disebut media 

massa.
31

 

Secara yuridis formal, seperti dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1) 

UU Pokok Pers No. 40/1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana 

komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi 

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara 

dan gambar, serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan 

                                                           
31

 Haris Sumadiria,op.cit.,  hal 31 



33 
 

menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran 

yang tersedia.
32

 

Pers memainkan berbagai peranan dalam masyarakat. Bernard 

Cohen dalam Advances News Gathering karangan Bryce T McIntyre 

menyebutkan bahwa beberapa peran yang umum dijalankan pers 

diantaranya sebagai pelapor (informer). Di sini pers bertindak sebagai 

mata dan telinga publik, melaporkan peristiwa-peristiwa yang di luar 

pengetahuan masyarakat dengan netral atau tanpa prasangka.
33

 

7. Berita yang Ideal 

a. Definisi Berita 

Secara etimologis istilah “berita” dalam Bahasa Indonesia 

mendekati istilah “bericht (en)” dalam Bahasa Belanda. Besar 

kemungkinan kedua istilah itu berketurunan mengingat Indonesia lama 

dijajah Belanda. Dalam Bahasa Belanda istilah “bericht (en)” 

dijelaskan sebagai “mededeling” (pengumuman) yang berakar kata 

dari “made (delen)” dengan sinonim pada “beken maken” 

(memberitahukan, mengumumkan, membuat terkenal) dan “vertelen” 

(menceritakan atau memberitahukan).
34

 

Williard C. Bleyer dalam Newspaper Writing and Editing menulis, 

berita adalah sesuatu yang termasa yang dipilih oleh wartawan untuk 

dimuat dalam surat kabar, karena dia menarik minat atau mempunyai 
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makna bagi pembaca surat kabar, atau karena dia dapat menarik para 

pembaca untuk membaca berita tersebut.
35

 

William S. Maulsby dalam Getting The News menegaskan berita 

dapat didefinisikan sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak 

memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru 

terjadi, yang dapat menarik perhatian para pembaca surat kabar yang 

memuat berita tersebut.
36

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

“berita (news)” itu tiada lain adalah laporan atau pemberitahuan 

tentang segala peristiwa aktual yang menarik perhatian orang 

banyak.
37

 

b. Klasifikasi Berita 

Berita dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori: berita berat 

(hard News), dan berita ringan (soft news). Berita berat, sesuai dengan 

namanya, menunjuk pada peristiwa yang mengguncangkan dan 

menyita perhatian seperti kebakaran, gempa bumi, kerusuhan. 

Sedangkan berita ringan, juga sesuai dengan namanya, menunjuk pada 

peristiwa yang lebih bertumpu  pada unsur-unsur ketertarikan 

manusiawi seperti pesta pernikahan bintang film, seminar sehari 

tentang perilaku seks bebas dikalangan remaja.
38
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Berdasarkan sifatnya, berita terbagi atas berita diduga dan berita 

tak terduga. Berita diduga adalah peristiwa yang direncanakan atau 

sudah diketahui sebelumnya, seperti lokakarya, pemilihan umum, 

peringatan hari-hari besar bersejarah. Proses penanganan yang sifatnya 

diduga disebut making news. Artinya kita berupaya untuk menciptakan 

dan merekayasa berita (news engineering). Proses penciptaan atau 

perekayasaan berita itu dilakukan melalui tahapan perencanaan di 

ruang rapat redaksi. Sedangkan berita tak terduga adalah peristiwa 

yang sifatnya tiba-tiba, tidak terencanakan, tidak diketahui 

sebelumnya, seperti kereta api terguling, gedung perkantoran terbakar, 

bus tabrakan, kapal tenggelam, pesawat dibajak, anak-anak sekolah 

disandera, atau terjadi ledakan bom di pusat keramaian.
39

 

Berdasarkan materi isinya, berita dapat dikelompokkan ke dalam:
40

 

1. Berita pernyataan pendapat, ide atau gagasan (talking news) 

2. Berita ekonomi (economic news) 

3. Berita keuangan (financial news) 

4. Berita politik (political news) 

5. Berita sosial kemasyarakatan  (social news) 

6. Berita pendidikan (education news) 

7. Berita hukum dan keadilan (law and justice news) 

8. Berita olah raga (sport news) 

9. Berita criminal (crime news) 
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10. Berita bencana dan tragedi (tragedy and disaster news) 

11. Berita perang (war news) 

12. Berita ilmiah (scientifict news) 

13. Berita hiburan (entertainment news) 

14. Berita tentang aspek-aspek ketertarikan manusiawi atau minat 

insani (human interest news) 

c. Kriteria umum nilai berita 

kriteria umum nilai berita, menurut Brian S. Brooks, George 

Kennedy, Darly N. Moen, dan Don Ranly dalam News Reporting and 

Editing (1980) menunjukkan kepada Sembilan hal. Beberapa pakar 

lain menyebutkan, ketertarikan manusiawi (humanity) dan seks (sex) 

dalam segala dimensi manifestasinya, juga termasuk ke dalam kriteria 

umum nilai berita yang harus diperhatikan dengan saksama oleh para 

reporter dan editor media massa. Sehingga oleh Haris Sumadiria 

dirangkum sehingga semuanya terdapat 11 nilai berita:
41

 

1. Keluarbiasaan (unusualness) 

2. Kebaruan (newess) 

3. Akibat (impact) 

4. Aktual (timeliness) 

5. Kedekatan (proximity) 

6. Informasi (information) 

7. Konflik (conflict) 
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8. Orang penting (prominence) 

9. Ketertarikan manusiawi (human interest) 

10. Kejutan (surprising) 

11. Seks (sex) 

Keluarbiasaan (unusualness). Dalam pandangan jurnalistik, 

berita bukanlah suatu peristiwa biasa. Berita adalah suatu peristiwa 

luar biasa (news is unusual). Nilai berita peristiwa luar biasa, paling 

tidak dapat dilihat dari lima aspek: lokasi peristiwa, waktu peristiwa 

itu terjadi, jumlah korban, daya kejut peristiwa, dan dampak yang 

ditimbulkan dari peristiwa tersebut, baik dalam bentuk jiwa dan harta, 

maupun menyangkut kemungkinan perubahan aktivitas kehidupan 

masyarakat. 

Kebaruan (newness). Semua hal yang baru apapun namanya pasti 

memiliki nilai berita. Kamis hari ini, bukanlah kamis sebelumnya. 

Nama hari yang selalu berulang, namun peristiwa atau perubahan yang 

terjadi pada setiap kamis tidak pernah sama. 

Akibat (impact). Berita adalah segala sesuatu yang berdampak 

luas. suatu peristiwa tak jarang menimbulkan dampak besar dalam 

kehidupan masyarakat.  Semakin besar dampak sosial budaya ekonomi 

atau politik yang ditimbulkannya, maka semakin besar nilai berita 

yang dikandungnya. Dampak suatu pemberitaan bergantung pada 

beberapa hal: seberapa banyak khalayak yang terpengaruh, 

pemberitaan itu langsung mengena kepada khalayak atau tidak, dan 
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segera tidaknya efek berita itu menyentuh khalayak media surat kabar, 

radio, atau televisi yang melaporkannya. 

Aktual (Timeless). Berita adalah peristiwa yang sedang atau baru 

terjadi. Secara sederhana aktual berarti menunjuk pada peristiwa yang 

baru atau yang sedang terjadi. Sesuai dengan definisi jurnalistik, media 

massa haruslah memuat atau menyiarkan berita-berita aktual yang 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Aktual tegolong menjadi tiga, 

aktualitas kalender, aktualitas waktu, dan aktualitas masalah. 

Aktualitas kelender adalah hari atau tanggal bersejarah seperti 21 April 

sebagai Hari Kartini, maka media akan memberitakan hal yang 

berkaitan langsung dengan hari tersebut. Aktualitas waktu adalah berita 

yang secara spontan dan penting untuk khalayak seperti bencana alam. 

Sedangkan aktualitas masalah adalah pemberitaan kasus seperti 

korupsi, pemerkosaan, pembunuhan yang mana bukan hal baru namun 

tetap menarik untuk diteliti seperti mengapa kasus-kasus tersebut terus 

berulang. Ketiga macam aktualitas di atas mempengaruhi reporter dan 

editor dalam memutuskan berita yang akan diangkat. 

Kedekatan (Proximity). Kedekatan mengandung dua arti, 

kedekatan Geografis dan kedekatan Psikologis. Kedekatan Geografis  

menunjuk pada suatu peristiwa atau berita yang terjadi di sekitar 

tempat tinggal kita. Semakin dekat suatu peristiwa yang terjadi dengan 

domisili kita, maka semakin terusik dan semakin tertarik kita untuk 

menyimak dan mengikutinya. Kedekatan Psikologis  lebih banyak 
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ditentukan oleh tingkat ketertarikan pikiran, perasaan, atau kejiwaan 

seseorang dengan suatu objek peristiwa atau berita. Sebagai pegangan, 

ada dua hal yang harus menjadi pertimbangan dalam menentukan 

berita bernilai kedekatan geografis dan kedekatan psikologis.  

Informasi (information). Menurut Wilbur Schramm, informasi 

adalah segala yang bisa menghilangkan ketidakpastian. Tidak semua 

informasi mengandung dan memiliki nilai berita. Setiap informasi 

yang tidak memiliki nilai berita, menurut pandangan jurnalistik tidak 

layak untuk dimuat, disiarkan, atau ditayangkan media massa. Hanya 

informasi yang memiliki nilai berita, atau memberi banyak manfaat 

kepada publik yang patut mendapat perhatian media massa.  

Konflik (conflict). Berita adalah konflik atau segala sesuatu yang 

mengandung unsur atau sarat dengan dimensi pertentangan. Konflik 

atau pertentangan, merupakan sumber berita yang tak pernah akan 

habis. Reporter dan editor bisa menentukan mana peristiwa yang 

memiliki nilai berita besar, dan sekaligus memutuskan apakah 

ditempatkan sebagai berita utama (head line), berita dengan nilai jual 

tinggi (saleable) yang harus dipajang di halaman muka, atau cukup 

ditempatkan di halaman dalam. 

Orang penting (prominence, public figure, news maker). Berita 

adalah tentang orang-orang penting, orang-orang ternama, pesohor, 

figur public. Orang-orang penting, orang-orang terkemuka, dimanapun 
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selalu membuat berita. Jangankan ucapan dan tingkah lakunya, 

namanya saja sudah membuat berita. 

Kejutan (surprising). Kejutan adalah sesuatu yang datangnya tiba-

tiba, di luar dugaan, tidak direncanakan, di luar perhitungan, tidak 

diketahui sebelumnya. Kejutan bisa menunjuk pada ucapan atau 

perbuatan manusia. Tiap orang menyukai kejutan, asal bersifat 

menyenangkan. Orang akan menolak kejutan, jika menyangkut hal-hal 

yang tidak menyenangkan atau dibenci. 

Ketertarikan manusiawi (human interest). Kadang-kadang suatu 

peristiwa tak menimbulkan efek berarti pada seseorang, sekelompok 

orang, atau bahkan lebih jauh lagi pada suatu masyarakat, tetapi telah 

menimbulkan getaran pada suasana hati, suasana kejiwaan, atau 

perasaannya.Cerita human-interest, lebih banyak mengaduk-aduk 

perasaan daripada mengundang pemikiran. Aspek kejiwaan, emosi, 

empati, seperti dikuras habis-habisan. 

Seks (sex). Seks adalah berita. Sepanjang sejarah peradaban 

manusia, segala hal yang berkaitan dengan perempuan, pasti menarik 

dan menjadi sumber berita. Seks memang identik dengan perempuan. 

Di berbagai belahan dunia, perempuan dengan segala aktivitasnya 

selalu layak muat, layak siar, layak tayang. Para pakar jurnalistik 

berteori: media massa tanpa seks dalam segi dimensi dan 

manifestasinya, sama saja dengan bulan tanpa bintang. Teori ini 

ternyata menimbulkan dampak yang luar biasa dengan menjamurnya 
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penerbitan pers yang secara khusus mengangkat berbagai isu tentang 

seks, gender, kehidupan kaum perempuan dengan segala naluri, 

kebutuhan, keinginan, dan ambisinya terhadap lawan jenis, hal-hal 

psikologis, bisnis, atau bahkan politis. 

8. Penentuan Isu dalam Berita 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “isu” didefinisikan 

sebagai masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi. 
42

 Dalam media 

massa, dikenal adanya praktik penentuan agenda atau yang lebih dikenal 

dengan teori agenda setting. Teori ini menyatakan bahwa media massa 

merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa 

untuk mentransfer dua elemen yaitu kesadaran informasi ke dalam agenda 

publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada 

isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Dua asumsi dasar yang 

paling penting mendasari penelitian tentang penentuan agenda adalah:
43

 

1. Masyarakat pers dan media massa tidak mencerminkan kenyataan; mereka 

menyaring dan membentuk isu. 

2. Konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk 

ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu lain. 

Dalam penelitian Iyegar dan Kinder tentang penentuan agenda 

media massa, mereka menemukan adanya fakta bahwa persepsi pemirsa 

mengenai apakah penting atau tidak pentingnya suatu isu dipengaruhi oleh 

tayangan berita, yang kemudian teknik ini dikenal dengan teknik priming. 
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Priming adalah proses bagaimana media menganggap suatu isu itu penting 

dan menonjol-nonjolkan sepanjang waktu agar menjadi wacana publik dan 

yang paling penting adalah hal apa yang diutamakan dalam isu tertentu, 

seperti ekonomi, politik dan lainnya karena hal ini penting dilakukan agar 

agenda setting dapat terbentuk. Priming dalam agenda setting dilihat 

dalam perspektif situasional dan kontekstual. Pada situasional, teori 

agenda setting dapat berlaku dalam situasi-situasi tertentu yang 

membutuhkan perhatian publik secara besar, sedangkan secara kontekstual 

berlaku pada isu-isu atau konteks masalah tertentu saja. 

9. Teori Hirarki Pengaruh 

Menurut Pamela J. Shoemaker dan Stepheen D. Reese dengan teori 

hirarki pengaruh-nya, isi suatu pemberitaan oleh media dipengaruhi oleh 

faktor internal dan eksternal. Yaitu pengaruh dari individu pekerja media 

(individual level), rutinitas media (media routines level), organisasi media 

(organizational level), pengaruh dari luar media (outside media level), dan 

pengaruh ideologi (ideology level).
44

 

Tabel 1.1 Hirarki Model yang Mempengaruhi Isi Media 
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Dalam bukunya Severin dan Tankard, Jr menjelaskan kelima 

kategori tersebut yaitu:
45

 

1. Pengaruh dari pekerja media secara individu. Di antara pengaruh-

pengaruh ini adalah karakteristik pekerja komunikasi, latar 

belakang professional dan kepribadian, sikap pribadi, dan peran-

peran profesional. 

2. Pengaruh rutinitas media. Apa yang diterima media massa 

dipengaruhi oleh praktik-praktik komunikasi sehari-hari 

communicator/orang penghubung. Termasuk deadline/batas waktu 

dan kendala waktu lainnya, kebutuhan ruang dalam penerbitan, 

struktur piramida terbalik untuk menulis berita, nilai berita, standar 

objektivitas, dan kepercayaan reporter pada sumber-sumber berita. 
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3. Pengaruh organisasi terhadap isi. Tujuan dan kebijakan organisasi 

merupakan kekuatan tersendiri yang tidak dapat terelakkan. 

Organisasi memiliki beberapa tujuan, dan menghasilkan uang 

sebagai salah satu yang umum digunakan. Tujuan-tujuan organisasi 

media ini bias berdampak pada isi melalui berbagai cara. 

4. Pengaruh terhadap isi dari luar organisasi media. Pengaruh-

pengaruh ini meliputi kelompok-kelompok kepentingan yang 

melobi untuk mendapatkan persetujuan (atau menentang) jenis-

jenis isi tertentu, orang-orang yang menciptakan pseudoevent untuk 

mendapatkan liputan media, dan pemerintah yang mengatur isi 

secara langsung dengan undang-undang pencemaran nama baik 

dan ketidaksopanan. 

Pengaruh ideologi. Ideologi menggambarkan fenomena tingkat 

masyarakat. Yang asasi bagi ideologi di AS adalah kepercayaan dalam 

nilai sistem ekonomi kapitalis, kepemilikan pribadi, pencapaian laba 

dengan wiraswasta untuk kepentingan pribadi, dan pasar bebas. Ideologi 

yang menyeluruh ini mungkin memengaruhi isi media massa dengan 

banyak cara. 

10. Konstruksi Realitas oleh Media Massa 

Prinsip dasar dari National Association for Media Literacy 

Education’s (2007) adalah sebagai berikut:
46

 

1. Semua pesan media “dibangun”. 
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2. Setiap media memiliki karakteristik, kekuatan, dan keunikan 

“membangun bahasa” yang berbeda. 

3. Pesan media diproduksi untuk suatu tujuan. 

4. Semua pesan media berisi penanaman nilai dan tujuan yang ingin 

dicapai. 

5. Manusia menggunakan kemampuan, keyakinan, dan pengalaman 

mereka untuk membangun sendiri arti pesan media. 

6. Media dan pesan media dapat mempengaruhi keyakinan, sikap, 

nilai, perilaku, dan proses demokrasi. 

Pesan berupa berita, liputan khusus dan sebagainya merupakan 

sesuatu yang dibangun dan dibentuk oleh media untuk satu tujuan tertentu. 

Ada motif dibalik setiap pesan yang ditampilkan yakni ada nilai-nilai yang 

ingin ditanamkan dalam benak para pemirsa televise maupun pembaca 

surat kabar. 
47

 Hall berpendapat bahwa berkenaan dengan eksistensi media 

massa, dewasa ini tidak lagi memproduksi realitas atau tidak lagi menjadi 

wadah penyaluran informasi, tapi justru menentukan relitas atau 

melakukan pembingkaian melalui  pemakaian kata-kata tertentu yang 

dipilih. Fakta yang dilaporkan oleh jurnalis kepada pembacanya 

sebenarnya bukanlah fakta yang sesungguhnya karena jurnalis itu melalui 

strategi pembingkaiannya telah mengkonstruksi fakta yang dilihatnya, 

melalui kategori dan ideologinya.
48
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Godaan untuk membingkai pesan itu sangat sulit dihindari, karena 

sebagai manusia biasa jurnalis seperti halnya orang banyak memiliki 

kelemahan untuk melihat suatu berlandaskan perspektif, latar belakang 

dirinya sendiri. Apa yang ada dibenak seorang wartawan akan coba 

direfleksikan melalui pemberitaan. Bagaimana mereka mencoba 

merefleksikannya itu adalah dengan mencari sebuah alasan untuk 

mendukung persepsinya melalui liputan peristiwa, wawancara yang dapat 

merefleksikan ideologinya. 
49

 Menurut Hamad realitas yang ditampilkan 

media massa adalah sesungguhnya merupakan realitas media yang juga 

disebut second hand reality. Realitas buatan second hand boleh jadi juga 

karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk berekspresi dengan 

ideologinya itu maka wartawan harus menurut kepada ideologi diluar yang 

dimilikinya, karena tuntutan-tuntutan pihak eksternal.
50

 

Bagaimana konstruksi realitas itu bekerja adalah yang pertama dari 

para wartawan itu sendiri yang kedua ada pada eksekutif media massa. 

Mereka sering kali sedikit atau barangkali banyak memengaruhi kebijakan 

pemberitaan. Meski begitu mereka juga sering berhadapan dengan idealis 

para redaktur media massa yang menjunjung tinggi profesionalisme. 

Namun, sering kali idealism profesionalisme ini dikalahkan oleh tekanan 

dan keinginan dari atas. 
51

 

a. Konstruksi Realitas 
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Berger dan Luckmann mengatakan, terjadi dialektika antara individu 

menciptakan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini 

terjadi melalui eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi.
52

 

Berger dan Luckmann mengatakan bahwa ekternalisasi itu sebuah 

keharusan antropologis yang bertakar dalam perlengkapan biologis 

manusia. Keberadaan manusia tidak mungkin berlangsung dalam suatu 

lingkungan interioritas tang tertutup dan tanpa gerak. Tahap ini 

berlangsung ketika produk sosial tercipta di dalam masyarakat, kemudian 

menyesuaikan diri kedalam dunia sosialkulturalnya sebagai bagian dari 

produk manusia.
53

 

Tahap objektivikasi produk sosial, terjadi dalam dunia intersubjektif 

masyarakat yang dilembagakan. Pada tahap ini sebuah produk sosial 

berada pada proses institusionalisasi, sedangkan individu dikatakan 

memanifestasikan diri dalam produk-produk kegiatan manusia yang 

tersedia, baik bagi produsun-produsennya, maupun bagi orang lain sebagai 

unsur dunia bersama.
54

 

Internalisasi merupakan pemahaman atau penafsiran yang langsung 

dari suatu peristiwa objektif sebagai pengungkapan suatu makna , artinya 

sebagai suatu manifestasi dari proses-proses subjektif orang lain, yang 
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dengan demikian menjadi bermakna secara subjektif bagi individu itu 

sendiri.
55

 

b. Tahap Konstruksi 

Bungin menjelaskan bahwa posisi “konstruksi sosial media massa” 

adalah mengoreksi substansi kelemahan dan melengkapi “konstruksi sosial 

media massa” atas “konstruksi sosial atas realitas”. Namun, proses 

stimultan yang digambarkan diatas tidak bekerja secara tiba-tiba, namun 

terbentuknya proses tersebut melalui beberapa tahap penting. Dari konten 

konstruksi sosial media massa, proses kelahiran konstruksi sosial media 

massa melalui tahap-tahap sebagai berikut:
56

 

1. Tahap menyiapkan materi konstruksi 

Menyiapkan materi konstruksi sosial media massa adalah tugas 

redaksi media massa, tugas ini didistribusikan pada desk editor yang 

ada disetiap media massa. Masing-masing media memiliki desk yang 

berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan visi suatu media. Isu-isu 

penting setiap hari menjadi fokus media massa, terutama berhubungan 

tiga hal yaitu, kedudukan, harta dan perempuan. Ada tiga hal penting 

dalam penyiapan materi konstruksi sosial yaitu, keberpihakan media 

massa pada kapitalisme, keberpihakan semu kepada masyarakat, dan 

keberpihakan kepada kepentingan umum. 

2. Tahap sebaran konstruksi 
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Sebaran konstruksi media massa dilakukan melalui strategi media 

massa. Konsep konkret strategi media massa masing-masing berbeda, 

namun prinsip utamanya adalah real time. Pada umumnya, sebaran 

konstruksi sosial media massa menggunakan model satu arah, dimana 

media menyodorkan informasi sementara konsumen media tidak 

memiliki pilihan lain kecuali mengonsumsi informasi itu. Model satu 

arah ini terutama terjadi pada media cetak. 

3. Tahap pembentukan konstruksi 

Setelah pemberitaan sampai pada pembaca dan pemirsanya, yaitu 

terjadi tahap pembentukan konstruksi di masyarakat yang melalui tiga 

tahap berlangsung secara generik. Pertama, konstruksi realitas 

pembenaran dan kedua, kesediaan dikonstruksi oleh media massa dan 

ketiga,  sebagai pilihan konsumtif. 

Selanjutnya dalam tahap ini adalah tahap pembentukan konstruksi 

citra merupakan bangunan yang diinginkan oleh tahap konstruksi. 

Dimana bangunan konstruksi citra dibangun oleh media massa ini 

dibentuk dalam dua model yaitu, model good news dan model bad 

news. 

Model good news adalah sebuah konstruksi yang cenderung 

mengkonstruksi suatu pemberitaan sebagai pemberitaan baik. Pada 

model ini objek pemberitaan dikonstruksi sebagai sesuatu yang 

memiliki citra baik sehingga terkesan lebih baik dari sesungguhnya 

kebaikan yang ada pada objek itu sendiri. Sedangkan model bad news 
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adalah sebuah model konstruksi yang cenderung mengkonstruksi 

kejelekan atau cenderung memberi citra buruk pada objek 

pemberitaan sehingga terkesan lebih jelek, lebih buruk, lebih jahat, 

dari sesungguhnya sifat jelek, buruk, dan jahat ada pada objek 

pemberitaan itu sendiri. 

4. Tahap konfirmasi 

Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa maupun pembaca 

dan pemirsa memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap 

pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. Bagi 

media, tahapan ini perlu sebagai bagian untuk memberi argumentasi 

terhadap alasan-alasannya konstruksi sosial. Sedangkan bagi pemirsa 

dan pembaca, tahapan ini juga sebagai bagian untuk menjelaskan 

mengapa ia terlibat dan bersedia hadir dalam proses konstruksi sosial. 
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F. Definisi Konseptual 

1. Konstruksi Pemberitaan 

Dalam pembentukan opini publik, media massa memegang 

peranan penting, karena media massa pada umumnya terlibat dalam 

pembuatan wacana politik dengan mengonstruki dan mendekonstruksi 

peristiwa-peristiwa politik. Konstruksi pemberitaan dapat dimaknai 

sebagai proses produksi suatu berita yang tidak hanya memuat fakta 

melainkan membingkai fakta agar terdapat substansi-substansi yang 

ditonjolkan dengan tujuan dan maksud tertentu. 

2. Isu Pengunduran Diri Tri Rismaharini 

Sosok Tri Rismaharini (Risma), Wali Kota Surabaya saat ini, 

digadang-gadang menjadi salah satu bakal calon Presiden terkuat dari 

Parpol PDI-P setelah Jokowi. Pada awal bulan Februari lalu ia diisukan 

akan mengundurkan diri. Banyak media massa berspekulasi tentang alasan 

mengapa ia ingin mengundurkan diri. Isu tersebut sempat menjadi topik 

utama atau head line oleh berbagai media dengan konstruk masing-masing 

yang berbeda.  

G. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis framing. 

Konsep framing dikenalkan pertama kali oleh Beterson pada tahun 1955. 

Mulanya frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat 

kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana 

serta menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. 
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Kemudian konsep ini dikembangkan lebih mendalam oleh Goffman yang 

berhasil menempatkan frame dipandang sebagai kepingan-kepingan 

perilaku (strips of behavior) yang membimbing individu dalam membaca 

realitas.
57

 

Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk 

membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. 

Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke 

dalam lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring 

interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dengan kata lain, framing 

adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara 

pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan 

menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya 

menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan 

dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut. Karenanya berita 

menjadi manipulatif dan bertujuan mendominasi keberadaan subyek 

sebagai sesuatu yang legitimate, objektif, alamiah, wajar, atau tak 

terelakkan.
58

 

Teknik analisis framing dilakukan dalam dua tahap. Pertama, 

memilih fakta. Proses pemilihan fakta ini berdasarkan pada asumsi bahwa 

wartawan tidak melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam penyeleksian 

fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan apa yang dipilih (include) 

dan apa yang dibuang (exclude). Penekanan aspek tertentu itu dilakukan 
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dengan memilih angle tertentu dan mengabaikan faktor yang lain, 

memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek yang lainnya. Oleh 

karena itu, berakibat pada pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa 

bias jadi berbeda antara satu media dengan media lain. 
59

 

Kedua, menuliskan fakta. Pada tahap ini berhubungan dengan 

bagaimana fakta, hasil tersebut disajikan kepada khalayak. Fakta yang 

telah dipilih lalu ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu, seperti: 

penempatan yang menonjol seperti ditempatkan sebagai headline atau 

pada halaman belakang, pengulangan, penggunaan grafis untuk 

menunjang dan memperkuat penonjolan, pemakaian label khusus sewaktu 

menggambarkan orang atau peristiwa atau orang yang diberitakan, asosiasi 

terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi dan pemakaian kata 

yang mencolok, gambar dan sebagainya.
60

 

1. Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan merupakan 

penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif interpretatif, dengan metode 

analisis framing. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, 

dan bukan angka-angka, dengan demikian, laporan penelitian akan berisi 

kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut.
61

 

Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 
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subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-

lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
62

 Penelitian jenis ini dimaksudkan 

untuk mengemukakan gambaran dan / atau pemahaman (understanding) 

mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas komunikasi 

terjadi.
63

 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah berita mengenai isu pengunduran diri 

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada majalah Tempo dan Detik. 

Waktu penelitian berlangsung antara bulan Maret sampai dengan April 

2014 dengan mengambil berita pada majalah tersebut edisi 4251/17-23 

Februari 2014 #SaveRisma (majalah Tempo) dan edisi 117/24-2 Maret 

2014 #akurapopo (majalah Detik). 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Data Primer dari penelitian ini adalah berita yang disajikan majalah 

Tempo edisi 4251/17-23 Februari 2014 dengan judul edisi #SaveRisma  

dan majalah Detik edisi 117/24-2 Maret 2014 dengan judul edisi 

#akurapopo. 

b. Data Sekunder 
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Data sekunder dari penelitian ini adalah sumber lain berupa buku, 

jurnal, harian, informasi dari internet dan sebagainya yang relevan 

dengan obyek penelitian. 

4. Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

framing model  Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki. Model framing ini 

adalah salah satu model yang paling populer dan banyak dipakai, analisis 

framing dilihat sebagaimana wacana publik tentang suatu isu atau 

kebijakan dikonstruksikan dan dinegosiasikan. 
64

 

Pendekatan Pan dan Kosicki dapat digambarkan ke dalam table seperti 

berikut: 

TABEL 1.2 

METODE FRAMING PAN DAN KOSICKI 

STRUKTUR PERANGKAT 

FRAMING 

UNIT YANG 

DIAMATI 

SINTAKSIS 

Cara wartawan 

menyusun fakta 

1. Skema Berita Headline, lead, latar 

informasi, kutipan, 

sumber, pernyataan, 

penutup 

SKRIP 

Cara wartwan 

mengisahkan fakta 

2. Kelengkapan berita 5W+1H 

TEMATIK 

Cara wartawan 

menulis fakta 

3. Detail 

4. Koherensi 

5. Bentuk kalimat 

6. Kata ganti 

Paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan 

antar kalimat 

RETORIS 

Cara Wartawan 

menekankan fakta 

7. Leksikon 

8. Grafis 

9. Metafora 

Kata, idiom, 

gambar/foto, grafik 
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Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki melalui tulisan mereka 

“Framing Analysis: An Approach to News Discourse” 

mengoperasionalisasikan empat dimensi structural teks berita sebagai 

perangkat framing. Keempat struktur tersebut adalah sintaksis, skrip, 

tematik dan retoris.
65

 Eriyanto menjelaskan keempat perangkat tersebut:
66

 

1. Sintaksis. Dalam pengertian umum, sintaksis adalah susunan kata atau 

frase dalam kalimat. Dalam wacana berita, sintaksis menunjuk pada 

pengertian susunan dan bagian berita, headline, lead, latar informasi, 

sumber penutup dalam kesatuan teks berita secara keseluruhan. Bagian 

ini tersusun dalam bentuk yang tetap dan teratur sehingga membentuk 

skema yang menjadi pedoman bagaimana fakta hendak disusun. 

2. Skrip. Laporan berita sering disusun sebagai suatu cerita. Bentuk 

umum dari struktur skrip ini adala pola 5W+1H, who, what, when, 

where, why, dan how. Meskipun pola ini tidak selalu dapat dijumpai 

dalam setiap berita yang ditampilkan, kategori informasi ini yang 

diharapkan diambil oleh wartawan untuk dilaporkan. Unsur 

kelengkapan berita ini dapat menjadi pemandu framing yang penting. 

3. Tematik. Tema yang dihadirkan atau dinyatakan secara tidak langsung 

atau kutipan sumber dihadirkan untuk mendukung hipotesis. Kalau 

struktur sintaksis berhubungan dengan pernyataan bagaimana fakta 

yang diambil oleh wartawan akan ditempatkan pada skema atau bagian 

berita, maka struktur tematik berhubungan dengan bagaimana fakta itu 
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ditulis. Bagaimana kalimat itu dipakai, bagaimana menempatkan dan 

menulis sumber ke dalam teks berita secara keseluruhan. 

4. Retoris. Struktur retoris dari wacana berita menggambarkan pilihan 

gaya atau kata yang dipilih wartawan untuk menekankan arti yang 

ingin ditonjolkan oleh wartawan. Struktur retoris dari wacana berita 

juga menunjukkan kecenderungan bahwa apa yang disampaikan 

tersebut adalah suatu kebenaran. Ada beberapa elemen struktur yang 

dipakai oleh wartawan. Yang paling penting adalah leksikon, 

pemilihan, pemakaian kata-kata tertentu untuk menandai atau 

menggambarkan peristiwa. Suatu fakta umumnya terdiri atas beberapa 

kata yang merujuk pada fakta. 

Selain lewat kata, penekanan pesan dalam berita itu juga dapat 

dilakukan dengan menggunakan unsur grafis. Dalam wacana berita, 

grafis ini biasanya muncul lewat bagian tulisan yang dibuat lain  

dibandingkan tulisan lain. Pemakaian huruf tebal, huruf miring, 

pemakaian garis bawah, huruf yang dibuat dengan ukuran lebih besar. 

Termasuk didalamnya ialah pemakaian caption, raster, grafik, gambar, 

table untuk mendukung arti penting suatu pesan. Bagian yang dicetak 

berbeda adalah bagian yang dipandang penting oleh komunikator, 

karena ia inginkan khalayak menaruh perhatian lebih pada bagian 

tersebut. Elemen grafis itu juga muncul dalam bentuk foto, gambar, 

dan tabel untuk mendukung gagasan atau untuk bagian lain yang tidak 

ingin ditonjolkan. 


