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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kemajuan teknologi mempermudah masyarakat untuk mengakses 

internet. Bisa melalui komputer di rumah, warnet, atau telepon genggam 

yang sudah di lengkapi dengan teknologi internet. Semua itu tentu 

bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam 

mendapatkan informasi. Tentu saja informasi yang di dapat selalu up to-

date (selalu baru). Selain untuk mendapatkan informasi, internet juga bisa 

menjadi media pembelajaran, edukasi serta hiburan bagi masyarakat. Salah 

satu keunikan sekaligus keunggulan internet adalah dalam penyajian yang 

di buat semenarik mungkin dan pemilihan kata harus seminimalis 

mungkin agar masyarakat tertarik dengan informasi tersebut. 

Berita merupakan informasi yang tidak akan ada habisnya. Karena 

berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang terjadi, 

disajikan melalui cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut ke orang 

banyak. Ada dua jenis berita, yaitu hardnews dan softnews. Macam berita 

hardnews adalah breakingnews, spotnews, atau straigtnews. Sedangkan 

softnews merupakan news features (Eriyanto,2002,109). 
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Berita olahraga termasuk dalam softnews, karena sifatnya yang 

kontinuitas. Karena pemberitaan olahraga datang dari seluruh penjuru 

dunia dan berita olahraga sudah menjadi kebutuhan informasi bagi 

masyarakat. Dalam hal ini penulis mengangkat tentang sepakbola 

dikarenakan sepakbola merupakan a solidarity making cultural event 

(suatu acara membuat budaya solidaritas) yang mampu mengumpulkan 

orang - orang untuk mendukung tim kesayangannya (Handoko,2008,12). 

Pendukung sepakbola datang dari semua kalangan. Tidak peduli 

dati tua sampai yang muda, kaya ataupun miskin semua menyukai 

sepakbola. Apalagi saat ini sepakbola tak lagi memandang gender, pria 

atau wanita juga menyukai sepakbola. Melalui sepakbola kita bisa belajar 

tentang nilai sportifitas dan sebagai alat pemersatu. Kenapa demikian, 

karena sepakbola sudah mendunia, membawa nama baik negara, bahkan 

negara-negara kecil pun sekarang berlomba-lomba untuk memperbaiki tim 

sepakbolanya agar dapat bersaing dan mengharumkan nama negaranya. 

Di Indonesia sendiri bisa kita rasakan bagaimana sepakbola 

memiliki pengaruh yang sangat besar untuk negara. Seperti pada tanggal 

1-29 Desember 2010, negara kita menjadi tuan rumah piala AFF (Asean 

Football Federation) yang bisa membuat masyarakat Indonesia bangga 

akan negaranya. Walaupun saat itu Indonesia hanya mampu finish di 

urutan dua, tetapi semangat untuk terus mendukung tim sepakbola 

Indonesia tetap berkobar. Pemberitaan sepakbola tak hanya datang dari 

dalam negeri saja, melainkan datang dari mancanegara juga. Seperti 
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Inggris, Prancis, Italia, Spanyol, Belanda, dll. Hampir setiap hari selalu 

ada saja pemberitaan baik hasil pertandingan, klasemen sementara, info 

pemain, dll. Yang tentu saja bisa menjadi informasi bagi masyarakat 

seluruh Indonesia. 

Dari banyak liga-liga yang ada di dunia, penulis tertarik untuk 

membahas tentang Liga Champion Eropa. Mengapa Liga Champion 

Eropa, karena liga ini merupakan ajang bertemunya tim-tim besar di 

benua Eropa. Jadilah setiap Liga Champion Eropa digelar selalu menjadi 

pemberitaan. Isu-isu bermunculan jelang laga final yang membuat 

semakin panas pertandingan. Perang komentar dan pembahasan serta 

prediksi klub yang bertanding menjadi bumbunya.  

Sejarah Liga Champion Eropa itu sendiri merupakan kejuaraan 

antar klub-klub juara di Eropa, dan sering dianggap sebagai trofi tingkat 

klub paling berprestasi di Eropa. Adapun syarat untuk mengikuti Liga 

Champion Eropa adalah tim-tim di peringkat satu sampai empat klasemen 

terakhir liga domestik. Liga-liga yang biasa mengikuti Liga Champion 

Eropa adalah liga Inggris, liga Spanyol, liga Itali, liga Portugal, liga 

Ukraina, liga Rusia, liga Jerman, liga Yunani, liga Belgia, liga Belanda, 

liga Prancis, liga Turki, liga Scotlandia, liga Belarusia, liga Kroasia, liga 

Romania, dan liga Denmark. Setelah itu, akan dipilih 32 klub untuk 

mengikuti drawing oleh UEFA (Union of European Football Association) 

untuk di bagi menjadi 8 grup, 1 grup berisi 4 tim. 2 tim terbaik masing-

masing akan masuk ke fase 16 besar. Dalam fase jelang laga final, 
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pemberitaan akan semakin intens, dikarenakan banyak tim-ti besar Eropa 

bersua disini.  

Di Indonesia sendiri Liga Champion Eropa menjadi salah satu 

magnet terkuat dalam menyedot animo masyarakat. Walaupun 

ditayangkan dini hari tak meredupkan semangat para gibol untuk 

menontonnya. Gengsi dalam setiap pertandingan menjadi alasan 

masyarakat Indonesia menyukai setiap pertandingan di Liga Champion 

Eropa. 

Baru – baru ini banyak sekali bermunculan situs – situs penyedia 

informasi atau berita olahraga yang aktual bahkan melebihi media lain. 

Kecepatan dan keakuratan itulah yang membuat media online semakin di 

gemari untuk di akses saat ini. Karakteristik media online adalah breaking 

news. Berita singkat yang di tulis “nyaris” bebarengan dengan kejadian. 

Realtime, media online menyajikan berita seketika. Runningnews, media 

online tetap di tuntut untuk menyajikan erita yang cepat namun akurat. Hal 

diatas yang mendorong berbagai perusahaan baik didalam/diluar berlomba 

– lomba untuk menawarkan berbagai situs yang ada pada media online. 

Tujuannya adalah tak lain untuk menarik konsumen agar mengakses 

situsnya. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk lebih memilih media 

online dari pada media yang lain. 

Di Indonesia sendiri ada banyak sekali media online penyedia 

konten berita seputar Liga Champion Eropa, diantaranya adalah 
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detiksport.com, viva.co.id, bolanews.com, okezone.com, dll. Beberapa dari 

media online di atas menyediakan konten berita yang sangat lengkap dan 

up to date. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuatbanyak 

media online di atas mulai bisa menarik banyak pembaca. Dalam 

mengembangakan informasi, media-media di atas sudah mulai memasuki 

media sosial, seperti twitter dan facebook. Salah satunya Detiksport.com, 

yang masih di bawah naungan Detik.com. Dan diikuti oleh bolanews.com. 

2 media online diatas merupakan media yang sangat mudah di akses tanpa 

mengenal ruang dan waktu. Informasi yang diberikan sangat cepat dan 

tepat. Pemberitaan yang sangat up to date dan bahasa yang mudah di 

mengerti masyarakat. Dalam segi tampilan bolanews.com lebih bagus 

dengan menambahkan video wawancara langsung dengan pelatih maupun 

pemain. Sedangkan detiksport.com memiliki page yang simple, tidak 

banyak berbeda degan media-media yang lain. Dalam penentuan isi berita, 

bolanews.com berkiblat dari hasil wawancara serta kutipan-kutipan dari 

BBCnews, sedangkan detiksport.com berkerjasama dengan Reuters dan 

banyak media eropa lainnya. Dan dalam penulisan detiksport.com lebih 

menambah features dalam beritanya, sedangkan bolanews.com lebih to the 

point.  

Berbagai perbedaan tampak pada 2 media online tersebut. Oleh 

karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana kedua media ini dalam 

membingkai berita olahraga untuk di sajikan agar menarik minat 

masyarakat untuk membaca. Dengan menggunakan analisis framing 
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(Eriyanto,2002:10) yang di gunakan untuk menganalisis media dalam 

mengkontruksi realita yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik analisis framing menurut Zongdhan Pan dan Gerald 

M. Kosicki. Karena analisis framing dapat terlihat dari 4 struktur besar 

yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Keempatnya merupakan satu 

kesatuan yang saling berhubungan, sehingga menunjukkan adanya framing 

pada media. Dan dapat membantu peneliti dalam membandingkan 

bagaimana kedua media ini membingkai berita.  

Dengan tujuan di atas, maka peneliti menggunakan Analisis 

Framing untuk menganalisis pemberitaan sepakbola “Liga Champion 

Eropa” pada media online Detiksport.com dan Bolanews.com. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

diangkat peneliti adalah : 

Bagaimana analisis framing pada media online dalam membingkai 

pemberitaan sepakbola “Liga Champion Eropa” musim 2012-2013 pada 

media online “detiksport.com dan bolanews.com”. 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Pada penelitian ini tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah 

mengetahui dengan analisis framing pembingkaian pemberitaan sepakbola 
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“Liga Champion Eropa” musim 2012-2013 pada media online 

“detiksport.com dan bolanews.com”. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

D.1. Manfaat Akademis 

Peneliti diharapkan dapat memberi manfaat akademis diantranya 

sebagai referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa ilmu komunikasi 

dalam memahami Analisis Framing pada media Online. Penelitian ini 

diharapkan bisa menambah pengetahuan tentang kajian teori agenda 

setting, efek media dan khususnya analisis framing. 

D.2. Manfaat Praktis 

1. Memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca dalam bagaimana 

menganalisis framing sebuah berita terutama media online. 

2. Bagi media online sendiri diharapkan bisa sebagai acuan agar lebih baik 

nantinya dan lebih bisa memperbaiki pemberitaanya.  

 


