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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi dimulai dari zaman dimana manusia berkomunikasi melalui 

tanda dan isyarat, yang kemudian berkembang pada komunikasi  secara lisan. 

Manusia terus menerus berkembang dalam hal ini, sehingga terciptalah zaman 

cetak dimana manusia mendapatkan informasi dari sebuah Majalah, Koran dan 

sebagainya. 

Dalam sejarah akan perkembangan sebuah teknologi yang dipengaruhi 

oleh daya pikir manusia untuk selalu mencari dan menemukan sesuatu yang baru 

akan ciptaannya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Tidak bisa 

dipungkiri lagi bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini 

lambat laun semakin menuju ke masa dimana manusia dipermudah dengan adanya 

teknologi tersebut. Contohnya saja dengan teknologi komunikasi Handphone, 

fungsi daripada handphone sendiri bukan sekedar alat untuk telfon ataupun SMS, 

tapi juga sebagai alat hiburan dengan berbagai macam fiture didalamnya. Lalu 

untuk apa teknologi informasi dan komunikasi itu diciptakan, tentunya adalah 

untuk kepentingan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari- 

hari mereka. Hari ini, teknologi informasi dan komunikasi sudah tidak dapat 

terlepas bagi mayoritas masyarakat kita. Dalam beberapa aspek, teknologi ini 

dapat menjadi pendorong akan berkembangnya sumber daya manusia (SDM) kita. 

Seperti halnya internet, yang saat ini sudah tidak lagi sulit untuk didapat karena 

internet sudah tersedia dalam handphone kita, Wifi pada tempat publik, atau 
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bahkan dirumah kita sendiri. Internet adalah sebagai sarana pencari pengetahuan 

yang tidak mengenal batas dalam hubungan antar manusia diseluruh antero bumi 

ini. Dan jarak bukan lagi persoalan, karena dengan adanya internet ini kita dapat 

mencari informasi dan juga dalam berkomunikasi antara satu dengan yang lain 

tanpa harus bertatap muka secara langsung. Peranan teknologi informasi dan 

komunikasi ini sudah melekat pada kebutuhan yang sifatnya primer dan bukan 

lagi bersifat tersier. Maka manusia hari ini selalu mengikuti perkembangan yang 

terjadi dalam teknologi informasi dan komunikasi serta mencoba untuk 

memanfaatkan teknologi tersebut untuk keperluan sehari- hari. Walaupun ada 

beberapa yang merasakan dampak negatif dari hadirnya teknologi informasi dan 

komunikasi ini. 

Seiring kemajuan jaman yang telah dilalui oleh manusia, internet saat ini 

bisa dikonsumsi dimanapun dan kapanpun seperti dirumah menggunakan 

komputer atau laptop, di warung internet (Warnet) atau bahkan hari ini hampir 

tidak ada telepon genggam yang tidak menggunakan servis layanan internet. 

Tujuannya adalah supaya masyarakat kita dapat dengan mudah dalam 

mendapatkan informasi yang aktual dan up to date (terbaru). Selain untuk mencari 

sebuah informasi, internet juga sebagai media untuk pembelajaran atau edukasi 

serta sebagai sarana hiburan bagi masyarakat. Dalam media online, penyajian 

serta penulisannya dibuat menarik dan unik agar konsumen bisa tertarik akan 

berita atau informasi yang disampaikan. 

Berita merupakan informasi yang tidak akan ada habisnya. Karena berita 

adalah informasi yang baru atau informasi mengenai sesuatu yang terjadi, 

disajikan melalui cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut ke orang 
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banyak. Ada dua jenis berita, yaitu hardnews dan softnews. Berita hardnews 

adalah berita mengenai peristiwa yang terjadi saat itu juga. Sedangkan Softnews 

adalah berita dimana peristiwa yang diberitakan tidak dibatasi oleh waktu, 

sehingga dapat diberitakan kapan saja. (Eriyanto,2002,109). 

Seiring berkembang dan semakin majunya teknologi informasi dan 

komunikasi, media massa muncul dalam bentuk situs- situs online dimana berita 

yang di berikan sangat aktual dan lebih cepat daripada media yang lainnya. 

Kepraktisan dan kemudahan dalam mengakses inilah yang saat ini lebih digemari 

oleh sebagian besar masyarakat kita. Karakteristik dari sebuah media online 

adalah Breaking News, penyajian yang nyaris bersamaan setelah suatu peristiwa 

atau fenomena terjadi. Inilah yang menjadi kekuatan dari suatu media online yang 

lebih digemari oleh masyarakat kita, yaitu cepat dan akurat. Paradigma inilah 

yang menjadi suatu proses dimana para pemilik perusahaan pers berbondong- 

bondong untuk saling membuat situs- situs beritanya di dalam media online. 

Tujuan mereka tidak lain adalah untuk menarik minat konsumen agar mengakses 

situs berita yang ada di media online. Hal inilah yang melatar belakangi penulis 

untuk lebih memilih media online daripada media yang lain seperti media cetak, 

elektronik dll.  

Di Indonesia sendiri mempunyai banyak sekali media online yang 

mengandung banyak konten seputar Entertainment, Otomotif, Sport atau bahkan 

Healthy Life. Misalnya seperti situs Detik.com, Kapanlagi.com atau 

Liputan6.comdll. Media media tersebut mengusung berita yang sangat aktual atau 

dengan kata lain Up To Date, karena berita yang terbaru akan sangat diminati oleh 

para konsumen. Seiring dengan melesatnya perkembangan teknologi, media- 
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media diatas juga mempromosikan link berita yang di publishnya ke media lain 

seperti Facebook dan Twitter. Dengan asumsi konsumen bisa selalu mendapatkan 

masukan berita yang terkini dengan hanya membuka akun Twitter atau Facebook 

pribadi mereka tanpa mengenal batasan tempat dan waktu. Informasi yang 

diberikan oleh media tersebut sangat up to date dan dengan menggunakan bahasa 

yang mudah dimengerti.  

Hari ini, media massa sudah banyak sekali yang mengandung unsur 

propaganda didalamnya. Propaganda (Liliweri, 2011:771) dapat menggunakan 

berbagai tehnik untuk menggalang suatu ide- ide dan mendorong target audiens 

untuk mengeluarkan kata- kata atau tindakan membenci musuh yang diungkapkan 

oleh para propagandis. Apabila target audiens membenci musuh, maka 

kemungkinan untuk terciptanya suatu kerja sama atau perdamaian dalam suatu 

konflik akan sulit untuk tercapai. Dan pada akhirnya keinginan untuk mengakhiri 

suatu perang atau konflik akan sangat sukar untuk dicapai. 

Tumbangnya presiden Ukraina Viktor Yanukovich yang pro dengan 

pemerintahan Rusia yang dipimpin oleh presiden Vladimir Putin membuat negara 

pecahan Uni Soviet tersebut semakin memanas, khususnya pada wilayah Krimea 

yang akan menanggalkan wilayahnya dari otoritas Ukraina. Namun demikian, 

mantan presiden Ukraina Viktor Yanukovich menjadi buronan dari negaranya 

sendiri karena tuduhan atas pembunuhan massal. Viktor Yanukovich meminta 

perlindungan diri dari pihak Rusia.  

Kerusuhan yang terjadi antara Ukraina dan Rusia ini menimbulkan efek 

dan kecaman dari negara- negara yang tergabung dalam G8 (Group of Eight). G8 

adalah kumpulan negara- negara yang maju seperti Amerika, Jerman, Jepang, 
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Perancis, Inggris, Kanada, Itali dan termasuk Rusia sendiri yang untuk sementara 

dijatuhi sanksi untuk menangguhkan partisipasinya dalam G8. Banyak sekali pro 

dan kontra yang terjadi atas kerusuhan ini serta banyaknya korban berjatuhan. 

Tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perang saudara antara Ukraina 

dengan Rusia.  

Media massa di Indonesia tidak luput dalam memberitakan kerusuhan 

politik yang terjadi di Ukraina. Hampir seluruh media massa baik cetak dan 

elektronik mengumbar berita tentang ketegangan Ukraina. Berbagai perbedaan 

pasti terlihat dalam 2 media tersebut, baik dalam segi bahasa dan penyampaian 

beritanya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana kedua media 

tersebut membingkai sebuah berita tentang kasus atau fenomena yang dialami 

oleh artis/ selebriti untuk disajikan kepada masyarakat agar mereka tertarik 

mengkonsumsi berita tersebut. Dengan menggunakan Analisis Framing 

(Eriyanto,2002:10) yang digunakan media dalam mengkonstruksi sebuah realita 

yang ada untuk menjadikannya sebuah berita. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan teknik analisis framing menurut Zhongdang Pan dan Gerald M. 

Kosicki karena pendekatan ini dapat digambarkan dalam 4 struktur yaitu 

Sintaksis, Skrip, Tematik dan Retoris. Keempat struktur tersebut merupakan suatu 

rangkaian yang dapat menunjukkan framing dari suatu media. Sehingga peneliti 

dapat membandingkan bagaimana kedua media tersebut dalam 

mengkonstruksikan sebuah realita menjadi berita. 

Dengan latar belakang diatas, maka peneliti akan menggunakan analisis 

framing untuk menganalisis pemberitaan tentang kerusuhan politik di 

Ukrainapada media online Detik.com dam Liputan6.com. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat 

oleh peneliti adalah bagaimana media online detik.com dan liputan6.com 

membingkai pemberitaan tentang kerusuhan politik di Ukraina? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah dengan 

analisis framing untuk mengetahui bagaimana pembingkaian berita tentang 

kerusuhan politik di Ukraina pada media online Detik.com dan Liputan6.com 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

 Peneliti diharapkan dapat memberi suatu manfaat akademis diantaranya 

sebagai referensi bagi mahasiswa yang khususnya mahasiswa Ilmu Komunikasi 

dalam memahami analisis framing pada media online. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca dalam menganalisis 

sebuah pengkonstruksian realita lewat analisis framing pada media online. 

 

 

 

 

 

 

 


