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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kenyataan-kenyataan saat ini seharusnya menjadi perenungan kita 

bersama seluruh elemen bangsa penikmat media massa untuk lebih jeli melihat 

orientasi berbagai media massa saat ini. Di sisi lain, ada harapan besar yang terus 

diamanatkan kepada pegiat media massa untuk memainkan agenda politiknya. 

Yakni agenda politik yang semurni-murninya untuk mendorong terciptanya 

kesejahteraan rakyat secara umum. 

Dalam berbagai kasus politik media selalu gencar untuk memberikan porsi 

berlebih untuk penayangan maupun penerbitannya. Hal ini terdapat keterkaitan 

industri media dan sarat dengan kepentingan politik oleh kepemilikan media 

sendiri, Saling serang pada kegiatan media kini sudah tidak lagi menjadi sebuah 

rahasia dalam masyarakat luas. Hal ini juga yang mengakibatkan selalu terdapat 

pebedaan fakta dalam pengemasan sebuah berita pada media satu dengan media 

yang lainnya. Tidak sedikit sistem yang berubah saat seorang politikus telah 

menguasai media sebagai alat politiknya, coverboot side berita yang kemudian 

sedikit dipinggirkan, kepentingan ekonomi media atau politik media yang lebih 

diutamakan dan ahirnya sebuah ideologi dalam ideologi oleh pekerja media 

tentunya. 

Seperti halnya contoh kasus yang kemudian menjadi objek penelitian 

framing ini misalnya, “terpilihnya SBY sebagai ketua demokrat” secara hak itu 
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jelas tidak menjadi masalah besar apabila Susio Bambang Yudhoyono memang 

amanah dan sanggup menjalani ini dengan tehnik prioritas yang baik. Namun jika 

dikembalikan pada permasalahan media di indonesia hal ini tentu menjadi 

polemik besar bagi mayoritas media untuk melakukan serangan-serangan politik 

mereka. Kasus tersebut kemudian terus di agenda setting dengan hanya 

mengandalkan unsur 5W+1H didalamnya, kseimbangan berita serta pengolahan 

fakta jelas akan banyak perbedaan anatara media satu dengan media yang lain. 

Media yang pro dengan keputusan SBY akan menimbulkan isu positif kepada 

masyrakat, sedangakn media yang kontra dengan kebijakan tersebut tentu akan 

membuat isu negatif yang terus dibarengi dengan opini-opini media yang berlaku. 

Kalau saat ini banyak pegiat media massa ikut dalam partai politik 

tertentu, itu hanya akan mengaburkan orientasinya sebagai pengawal kebenaran 

dan penjaga demokrasi yang jujur. Alangkah baiknya jika para pegiat media 

massa terus bertekun pada agenda politiknya sebagai pengarah bahtera kehidupan 

negara dengan prinsip independensinya. Karena tanpa masuk dan bergabung 

dengan partai apapun, media massa telah menjadi partai politik (tanpa struktur) 

dengan agenda politik yang jelas untuk mendukung terciptanya sistem 

pemerintahan yang transparan menuju negara yang aman, adil dan sejahtera. 

Ada banyak asumsi dari berbagai kalangan pengamat politik dan tentu saja 

media-media Indonesia, beberapa mengaitkan dengan tahun 2013 adalah tahun 

politik untuk persiapan memasuki pemilu di tahun 2014. Bahkan pada media-

media indonesia banyak yang menyoroti kepimpinan SBY mulai tidak konsisten 

dimana keadaan kepimpinan negara yang belum stabil dan banyak kasus korupsi 
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yang ditemukan KPK, SBY dinilai terlalu berani mengambil keputusan menjadi 

ketua demokrat. 

Dalam percaturan politik kapan dan dimanapun itu pasti menggunakan 

media massa sebagai sarana utama dalam memainkan strategi politik tertentu. 

Dalam hal ini politik yang dimaksud adalah politik dalam arti sempit. Yakni 

politik sebagai pertarungan partai politik dalam merebut dan hingga 

melanggengkan kekuasaan. 

Akhir-akhir ini dapat kita lihat peran media massa yang begitu luar biasa 

terbukti dalam pencitraan figur atau pencitraan partai politik berebut simpati 

rakyat. Di sisi lain media massa juga ikut berperan besar dalam membongkar 

kedok dan menjatuhkan citra figur atau partai politik tertentu. Sampai di sini kita 

seharusnya telah menyadari betapa penting peran media massa dalam pertarungan 

politik yang adalah pertarungan maju mundurnya perkembangan nasib suatu 

negara. 

Dalam sejarah pergerakan bangsa Indonesia sejak zaman pra-

kemerdekaan, media massa telah menempati peran sentral. Dimana pendidikan 

politik dan penyebaran informasi-informasi pergerakan kebangsaan disulut 

melalui media massa. Hal ini terbukti berhasil menggerakan rakyat se-antero 

nusantara untuk secara simultan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. 

Begitupun setelah kemerdekaan Indonesia, media massa tetap memegang 

peran penting dalam melanggengkan kekuasaan pemerintahan orde lama dan orde 

baru hingga kemudian ikut menjatuhkannya. Sampai akhirnya diawal era 
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reformasi media massa mendapat ruang dan pengakuan yang lebih independen 

dalam menentukan arah yang seharusnya dimainkannya. 

Sebesar dan sepenting itu peluang media massa dalam mengarahkan 

bahtera kehidupan politik suatu negara, sebesar itulah harapan rakyat terhadap 

media massa untuk memainkan peran yang seharusnya dimainkannya. Karena 

benar bahwa rakyat saat ini belumlah menjadi pemilih yang baik dalam menyaring 

informasi yang didapatkan dari berbagai media massa yang kian menjamur 

sebanyak kepentingan yang dimainkan. 

Pernyataan dari sebagian pakar komunikasi bahwa hanya media massa 

yang berkualitas yang mampu bertahan hidup saat ini belum tentu benar, yang 

benar adalah media massa justeru sering mempermainkan hasrat dan emosi rakyat. 

Sehingga kualitas yang terbangun oleh rakyat hanyalah cerminan dari kepentingan 

segelintir orang dibalik besarnya nama dari media massa tertentu. 

Dari latar beakang itulah isu politik diatas bisa dianalisis melalui 

pendekatan peneltian ANALISIS FRAMING untuk memenuhi menganalisi 

terpilihnya  SBY sebagai kerua Partai Demokrat tahun 2013 ini. Dimana kasus 

politik memang masih menjadi isu utama dan bahkan akan semakin memanas dari 

waktu ke waktu. Jika dikaitkan media-media di Indonesia akan semakin menarik 

karna dalam media biasa di kenal ekonomi politik media massa yang akhir-akhir 

ini semakin berkembang cepat. Perkembangan ini didasari banyaknya politikus 

yang memegang kendali bebrapa media sebagai tameng ataupun pencitraan 

pribadi atau bahkan untuk kepentingan yang lebih besar sekelas Partai Politik dan 

lain sebagainya. 
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Pemilihan Kompas dan detik.com tentu atas dasar pra survey untuk 

memenuhi dasar kompeten sebuah peneilitian, kompas.com yang diyakini dan 

dikenal masih netral, berani dan bahkan tergolong dalam media yang kritis 

menjadi pertimbangan pemilihan media ini, ada  6 berita di awal April pada kasus 

terpelihnya SBY sebagai ketua Demokrat.  

Sedangkan untuk pemilihan detik.com ini lebih ke arah politik media 

massa, dimana seperti yang kita tahu detik.com adalah menjadi atau masuk ke 

company milik transcorp yang kini  Chairul Tanjung sebagai pemilik transcorp 

juga telah memasuki dunia politik. Bagaimna detik.com memposisikan 

pemeberitaanya tentang kasus ini, ada preasure atau kah memang tetap menjaga 

idealitas jurnalitik.  

Atas dasar dari latar belakang itualah maka peneliti tertarik melakukan 

peneltian tentang Analisis framing. Analisi framing menjadi analisis paling tepat 

untuk metode analisis sebuah kasus politik, framing merupakan tehnik yang dapat 

mengetahui bagaimana sebuah kasus dibingkai kedalam sebuah informasi yang 

kemudian dikemas menjadi sebuah berita. Dalam framing bukan “apa” yang 

ditonjolkan melainkan lebih “bagaimana”. Artinya analisis framing lebih memiliki 

kelengkapan analisa yang lebih lengkap dari pada analisis isi sekalipun. 

Analisis framing merupakan salah satu alternatif model analisis yang dapat 

mengungkap rahasia dibalik sebuah perbedaaan bahkan pertentangan media dalam 

mengungkapkan fakta. Analisis framing dipakai untuk mengetahui bagaimana 

realitas dibingkai oleh media. Dengan demikian realitas sosial dipahami, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Chairul_Tanjung
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dimaknai, dan dikonstruksi dengan bentukan dan makna tertentu. Elemen-elemen 

tersebut bukan hanya bagian dari teknis jurnalistik, melainkan menandakan 

bagaimana peristiwa dimaknai dan ditampilkan. Inilah sesungguhnya sebuah 

realitas politik, bagaimana media membangun, menyuguhkan, mempertahankan, 

dan mereproduksi, suatu peristiwa kepada pembacanya. Melalui analisis framing 

akan dapat diketahui siapa menendalikan siapa, siapa lawan siapa, mana kawan 

mana lawan, mana patron dan mana klien, siapa diuntungkan dan siapa dirugikan, 

siapa menindas dan siapa tertindas, dst. Kesimpulan-kesimpulan seperti ini sangat 

mungkin diperoleh karena analisis framing merupakan suatu seni-kreativitas yang 

memiliki kebebasan dalam menafsirkan realitas dengan menggunakan teori dan 

metodologi tertentu. Ada dua esensi utama dari analisis framing yaitu, Pertama, 

bagaimana peristiwa dimaknai. Ini berhubungan dengan bagian mana yang diliput 

dan mana yang tidak diliput. Kedua, bagaimana fakta ditulis. Aspek ini 

berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, dan gambar untuk mendukung 

gagasan. Ada dua esensi utama dari analisis framing yaitu, Pertama, bagaimana 

peristiwa dimaknai. Ini berhubungan dengan bagian mana yang diliput dan mana 

yang tidak diliput. Kedua, bagaimana fakta ditulis. Aspek ini berhubungan dengan 

pemakaian kata, kalimat, dan gambar untuk mendukung gagasan. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut : Bagaimana media online kompas.com dan detik.com 

mengkonstruksi  pemberitaan terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono  sebagai 

ketua Partai Demokrat paska lengsernya Anas Urbaningrum? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan: Untuk mengetahui Bagaimana 

media online kompas.com dan detik.com mengkonstruksi  pemberitaan 

terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono  sebagai ketua Partai Demokrat paska 

lengsernya Anas Urbaningrum. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

D.1. Manfaat akademis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh 

kalangan akademis, sebagai bahan referansi penelitian-penelitian 

selanjutnya tentang analisis framing pada pemberitaan di media 

D.2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan 

tentang pentingnya keterbukaan media dalam memberikan informasi pada 

masyrakat. 

E. TINJAUAN PUSTAKA 

E.1 MEDIA MASSA 

Media massa atau Pers adalah suatu istilah yang mulai digunakan 

pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus 

didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan 

sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media. 

http://id.wikipedia.org/wiki/1920-an
http://id.wikipedia.org/wiki/Media


8 
 

Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah memiliki ketergantungan 

dan kebutuhan terhadap media massa yang lebih tinggi daripada masyarakat 

dengan tingkat ekonomi tinggi karena pilihan mereka yang terbatas. 

Masyarakat dengan tingkat ekonomi lebih tinggi memiliki lebih banyak 

pilihan dan akses banyak media massa, termasuk bertanya langsung pada 

sumber atau ahli dibandingkan mengandalkan informasi yang mereka dapat 

dari media massa tertentu. 

Menurut UU No. 40 tahun 1990 tentang Pers, Pers adalah lembaga 

sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik 

yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

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

gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan 

menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang 

tersedia. 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pers berarti: 

a. alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar 

b. alat untuk menjepit atau memadatkan 

c. surat kabar dan majalah yang berisi berita 

d. orang yang bekerja di bidang persurat kabaran. 

Menurut Kustadi Suhandang, Pers adalah seni atau ketrampilan 

mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang 

http://www.surfcanyon.com/search?q=media%20massa&f=slc&p=wtiffrwo
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamus_Umum_Bahasa_Indonesia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kustadi_Suhandang&action=edit&redlink=1
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peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala 

kebutuhan hati nurani khalayaknya.  

Perkembangan pers di Indonesia berawal pada penerbitan surat kabar 

pertama, yaitu Bataviasche Novelles en Politique Raisonemnetan yang terbit 7 

Agustus 1774. Kemudian muncul beberapa surat kabar berbahasa Melayu, 

antara lain Slompet Melajoe, Bintang Soerabaja (1861), dan Medan Prijaji 

(1907). Majalah tertua ialah Panji Islam (1912-an). Surat kabar terbitan 

peranakan Tionghoa pertama kali muncul adalah Li Po (1901), kemudian Sin 

Po (1910). Surat kabar pertama di Indonesia yang menyiarkan teks Proklamasi 

Kemerdekaan 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah surat 

kabar Soeara Asia. Sesudah itu, surat kabar nasional yang memuat teks 

proklamasi adalah surat kabar Tjahaja (Bandung), Asia Raja (Jakarta), dan 

Asia Baroe (Semarang). Corak kehidupan politik, ideologi, kebudayaan, 

tingkat kemajuan suatu bangsa sangat mempengaruhi sistem pers di suatu 

negara. 

Secara umum, di seluruh dunia terdapat pola kebijakan pemerintah 

terhadap pers yang otoriter dan demokratis. Diantara keduanya terdapat variasi 

dan kombinasi, bergantung tingkat perkembangan masing-masing negara. Ada 

yang quasi otoriter, ada yang quasi demokratis, dan sebagainya. 

E.1.1 Jenis-jenis media massa 

E.1.1.1 Media massa tradisional 

http://id.wikipedia.org/wiki/7_Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/7_Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/1774
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu
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Media massa tradisional adalah media massa dengan otoritas dan 

memiliki organisasi yang jelas sebagai media massa. Secara tradisional 

media massa digolongkan sebagai berikut: surat kabar, majalah, radio, 

televisi, film (layar lebar). Dalam jenis media ini terdapat ciri-ciri seperti: 

Informasi dari lingkungan diseleksi, diterjemahkan dan 

didistribusikan Media massa menjadi perantara dan mengirim 

informasinya melalui saluran tertentu. Penerima pesan tidak pasif dan 

merupakan bagian dari masyarakat dan menyeleksi informasi yang mereka 

terima. Interaksi antara sumber berita dan penerima sedikit. 

E.1.1.2 Media massa modern 

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi 

dan sosial budaya, telah berkembang media-media lain yang kemudian 

dikelompokkan ke dalam media massa seperti internet dan telepon selular. 

Dalam jenis media ini terdapat ciri-ciri seperti Sumber dapat 

mentransmisikan pesannya kepada banyak penerima (melalui SMS atau 

internet misalnya) Isi pesan tidak hanya disediakan oleh lembaga atau 

organisasi namun juga oleh individual Tidak ada perantara, interaksi 

terjadi pada individu Komunikasi mengalir (berlangsung) ke dalam 

Penerima yang menentukan waktu interaksi 

Secara perlahan-lahan namun efektif, media membentuk pandangan 

pemirsanya terhadap bagaimana seseorang melihat pribadinya dan bagaimana 

seseorang seharusnya berhubungan dengan dunia sehari-hari. 

http://www.surfcanyon.com/search?q=media%20massa%20dengan&f=slc&p=wtiffrwo
http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_kabar
http://id.wikipedia.org/wiki/Majalah
http://id.wikipedia.org/wiki/Radio
http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Film
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_selular
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Pertama, media memperlihatkan pada pemirsanya bagaimana standar 

hidup layak bagi seorang manusia, dari sini pemirsa menilai apakah 

lingkungan mereka sudah layak, atau apakah ia telah memenuhi standar itu - 

dan gambaran ini banyak dipengaruhi dari apa yang pemirsa lihat dari media. 

Kedua, penawaran-penawaran yang dilakukan oleh media bisa jadi 

memengaruhi apa yang pemirsanya inginkan, sebagai contoh media 

mengilustrasikan kehidupan keluarga ideal, dan pemirsanya mulai 

membandingkan dan membicarakan kehidupan keluarga tersebut, dimana 

kehidupan keluarga ilustrasi itu terlihat begitu sempurna sehingga kesalahan 

mereka menjadi menu pembicaraan sehari-hari pemirsanya, atau mereka mulai 

menertawakan prilaku tokoh yang aneh dan hal-hal kecil yang terjadi pada 

tokoh tersebut. 

Ketiga, media visual dapat memenuhi kebutuhan pemirsanya akan 

kepribadian yang lebih baik, pintar, cantik/ tampan, dan kuat. Contohnya 

anak-anak kecil dengan cepat mengidentifikasikan mereka sebagai penyihir 

seperti Harry Potter, atau putri raja seperti tokoh Disney. Bagi pemirsa 

dewasa, proses pengidolaaan ini terjadi dengan lebih halus, mungkin remaja 

ABG akan meniru gaya bicara idola mereka, meniru cara mereka berpakaian. 

Sementara untuk orang dewasa mereka mengkomunikasikan gambar yang 

mereka lihat dengan gambaran yang mereka inginkan untuk mereka secara 

lebih halus. Mungkin saat kita menyisir rambut kita dengan cara tertentu kita 

melihat diri kita mirip "gaya rambut lupus", atau menggunakan kacamata a'la 

"Catatan si Boy". 

http://id.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter
http://id.wikipedia.org/wiki/Disney
http://id.wikipedia.org/wiki/Lupus
http://id.wikipedia.org/wiki/Catatan_si_Boy
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Keempat, bagi remaja dan kaum muda, mereka tidak hanya berhenti 

sebagai penonton atau pendengar, mereka juga menjadi "penentu", dimana 

mereka menentukan arah media populer saat mereka berekspresi dan 

mengemukakan pendapatnya. 

Penawaran yang dilakukan oleh media bisa jadi mendukung 

pemirsanya menjadi lebih baik atau mengempiskan kepercayaan dirinya. 

Media bisa membuat pemirsanya merasa senang akan diri mereka, merasa 

cukup, atau merasa rendah dari yang lain. 

Menurut Karl Erik Rosengren pengaruh media cukup kompleks, 

dampak bisa dilihat dari: 

1. skala kecil (individu) dan luas (masyarakat) 

2. kecepatannya, yaitu cepat (dalam hitungan jam dan hari) dan lambat 

(puluhan tahun/ abad) dampak itu terjadi. 

Pengaruh media bisa ditelusuri dari fungsi komunikasi massa, Harold 

Laswell pada artikel klasiknya tahun 1948 mengemukakan model sederhana 

yang sering dikutip untuk model komunikasi hingga sekarang, yaitu : 

1. Siapa (who) 

2. Pesannya apa (says what) 

3. Saluran yang digunakan (in what channel) 

4. Kepada siapa (to whom) 

5. Apa dampaknya (with what effect) 
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Model ini adalah garis besar dari elemen-elemen dasar komunikasi. Dari model 

tersebut, Laswell mengidentifikasi tiga dari keempat fungsi media 

Dengan adanya kebebasan media massa maka akhirnya mengalami 

pergeseran ke arah liberal pada beberapa tahun belakangan ini. Ini merupakan 

kebebasan pers yang terdiri dari dua jenis : Kebebasan Negatif dan Kebebasan 

Positif. 

Kebebasan negatif merupakan kebebasan yang berkaitan dnegan 

masyarakat dimana media massa itu hidup. Kebebasan yang dimaksud adalah 

kebebasan dari interfensi pihak luar organisasi media massa yang berusaha 

mengendalikan, membatasi atau mengarahkan media massa tersebut. 

Kebebasan positif merupakan kebebasan yang dimiliki media massa secara 

organisasi dalam menentukan isi media. Hal ini berkaitan dengan pengendalian 

yang dijalankan oleh pemilik media dan manajer media terhadap para produser, 

penyunting serta kontrol yang dikenakan oleh para penyunting terhadap 

karyawannya. 

Kedua jenis kebebasan tersebut, bila melihat kondisi media massa 

Indonesia saat ini pada dasarnya bisa dikatakan telah diperoleh oleh media massa 

kita. Memang kebebasan yang diperoleh pada kenyataannya tidak bersifat mutlak, 

dalam arti media massa memiliki kebebasan positif dan kebebasan negatif yang 

kadarnya kadang-kadang tinggi atau bisa dikatakan bebas yang bebas-sebebasnya 

tanpa kontrol sedikitpun. 
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Berdasarkan ketentuan pasal 33 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, 

fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol 

sosial. Sementara itu Pasal 6 UU Pers nasional melaksanakan peranan sebagai 

berikut ; 

Pertama, Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui menegakkan nilai 

nilai dasar demokrasi dan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak 

asasi manusia. Selain itu pers juga harus menghormati kebinekaan 

mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan 

benr melakukan pengawasan. 

Kedua, Sebagai pelaku Media Informasa, Pers itu memberi dan 

menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi kepada masyarakat, dan 

masyarakat membeli surat kabar karena memerlukan informasi. 

Ketiga, Fungsi Pendidikan, Pers itu sebagi sarana pendidikan massa (mass 

Education), pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga 

masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya. 

Keempat, Fungsi Hiburan : pers juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan 

untuk mengimbangi berita-berita berat (hard news) dan artikel-artikel yang 

berbobot. Berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki 

silang, pojok, dan karikatur. 

Kelima, Fungsi Kontrol Sosial : Fungsi ini terkandung makna demokratis 

yang didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Social participation (keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan) 
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2. Social responsibility (pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat) 

3. Social support (dukungan rakyat terhadap pemerintah) 

4. Social control (kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan 

pemerintah) 

Keenam, Sebagai Lembaga Ekonomi : Pers adalah suatu perusahaan yang 

bergerak di bidang pers dapat memamfaatkan keadaan di sekiktarnya sebagai nilai 

jual sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh keuntungan 

maksimal dari hasil prodduksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu 

sendiri. 

Pers dan jurnalistik merupakan suatu kesatuan yang bergerak dalam 

bidang penyiaran informasi, hiburan, keterangan, dan penerangan. Artinya adalah 

bahwa antara pers dan jurnalistik mempunyai hubungan yang erat. Pers sebagai 

media komunikasi massa tidak akan berguna apabila sajiannya jauh dari prinsip-

prinsip jurnalistik. Sebaliknya karya jurnalistik tidak akan bermanfaat tanpa 

disampaikan oleh pers sebagai medianya, bahkan boleh dikatakan bahwa pers 

adalah media khusus untuk digunakan dalam mewujudkan dan menyampaikan 

karya jurnalistik kepada khalayak (Kustadi Suhandang, 2004:40) 

E.1.2 Jurnalisme Online Sebagai Media Massa  

Sejarah media massa memperlihatkan bahwa sebuah teknologi baru tidak 

pernah menghilangkan teknologi yang lama, namun mensubstitusinya. Radio 

tidak  menggantikan surat kabar, namun menjadi sebuah alternatif, menciptakan 

sebuah  kerajaan dan khalayak baru. Demikian halnya dengan televisi,  meskipun 

http://id.wikipedia.org/wiki/2004
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televisi melemahkan radio, tetapi tetap tidak dapat secara total men geliminasinya. 

Maka, cukup adil juga untuk mengatakan bahwa jurnalisme online mungkin tidak 

akan bisa menggantikan sepenuhnya bentuk-bentuk media lama. Melainkan, 

tampaknya  menciptakan suatu cara yang unik untuk memproduksi berita dan 

mendapatkan konsumen berita. Jurnalisme online tidak akan menghapuskan 

jurnalisme tradisional, namun meningkatkan intensitasnya. 

Denganmenggabungkan fungsi-fungsi dari teknologi internet dengan 

media tradisional. (Santana, 2005:135) Secara teknis, momen paling fundamental 

dalam jurnalisme online adalah penemuan WWW. Namun secara profesional, 

momen tersebut dimulai dari pecahnya berita mengenai Drudge Report yang 

menyangkut skandal Lewinsky, ketika sebuah e-mail dikirimkan ke 50 ribu 

pelanggan pada tanggal 18 Januari 1998. Dalam setiap aspek penting kisah ini, 

menurut Lasica ketika menulis Internet Journalism and The Clinton-Lewinsky 

Investigation,medium internet digunakan untuk“membongkar berita-berita 

skandal, menyuarakan tuduhan-tuduhan baru, dan merilis secara keseluruhan 

laporan final Starr atas investigasinya.” Jurnalisme online telah memicu tren 

alternatif, mengklaim bahwa jurnalisme online telah mengubah segala aktivitas 

jurnalistik dan kegiatan lama profesi jurnalisme. Sejak itu, jurnalisme online telah 

maju secara dramatis. Kini, hampir seluruh media berita memiliki web yang hadir 

dalam berbagai bentuk. Terdapat tiga kelompok situs berita dalam kaitannya 

dengan isi.  

(Santana K, 2005:136) Model situs berita secara general yang kebanyakan 

digunakan oleh media berita tradisional sekadar merupakan edisi online dari 
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medium induknya. Isi orisinalnya diciptakan kembali oleh internet dengan cara 

mengintensifkan isi dengan kapasitas-kapabilitas teknis dari cyberspace. 

Washington Post Online (www.washingtonpost.com), CNN Interactive 

(www.CNN.com) adalah contoh-contoh tipikal tipe ini. Pada model situs kedua, 

bentukansitus Web -nya berisikan orisinalitas indeks, dengan cara mendesain 

ulang dan merubah isi dari berbagai media berita. Saloon, Slate and Drudge 

Report masuk ke dalam tipe ini. Situs ini memendekkan portal-portal pemberitaan 

melalui indeksisasi dan kategorisasi, hasil seleksi berbagai media dan isi mereka. 

Model situs ini memfokuskan isu-isu spesifik, melayanikepentingan komunitas 

dan kelompok-kelompok sosial tertentu, serta membuat saluran pertukaran pikiran 

dan diskusi interaktif dengan pembacanya. Model situs ketiga berisi diskusi dan 

komentar-komentar pendek tentang berita dan media. Media-media 

watchdogsmasuk ke dalam kelompok ini. Mereka menjadi saluran untuk diskusi 

masyarakat mengenai permasalahan yang mencuat.  

Internet adalah medium terbaru yang mengkonvergensikan seluruh  

karakteristik dari bentuk-bentuk terdahulu. Karena apa yang berubah bukanlah 

substansinya, melainkan mode-mode produksi dan perangkatnya. (Hilf,2000:27) 

Teori konvergensi menyatakan bahwa berbagai perkembangan bentuk media 

massa terus merentang dari sejak awal siklus penemuannya. Setiap model media 

terbaru tersebut cenderung merupakan perpanjangan, atau evolusi, dari model-

model terdahulu. Dalam konteks ini, internet bukanlah suatu pengecualian. 

(Stoval, 2005:116) Sebagai bagian dari institusi komunikasi massa formal, 

jurnalisme online pun menganut ciri-ciri dan sifat media massa, yaitu  : 
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a) Komunikator melembaga 

b) Pesan teroganisir  

c) Program berlanjut  

d) Periodik  

e) Universal  

f) Komersial  

g) Memiliki status hukum  

h) Aktualitas pesan tinggi  

i) Secara stimultan/publikatif  

j) Profesional  

k) Komunikasi heterogen  

Jurnalisme online adalah tipe baru jurnalisme karena memiliki sejumlah 

fitur dan  karakteristik yang berbeda dari jurnalisme tradisional. Fitur-fitur 

uniknya mengemuka dalam teknologinya, menawarkan kemungkinan-

kemungkinan tidak terbatas dalam memproses dan meyebarkan berita, J.Pavlik 

dalam bukunya Journalism and New Media menyebut tipe baru jurnalisme ini 

sebagai “contextualized journalism”, karena mengintegrasikan tiga fitur 

komunikasi yang unik, yaitu kemampuan-kemampuan berdasarkan platform 

digital, kualitas-kualitas interaktif 

komunikasi online, dan fitur-fitur yang ditatanya (costumizeable features). 

 (Santana, 2005:137) Karakter jurnalisme online yang paling terasa 

meskipun belumtentu disadari adalah kemudahan bagi penerbit maupun 

masyarakat untuk membuat peralihan waktu penerbitan dan pengaksesan. 
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Penerbitonline bisa menerbitkan maupun mengakses artikel-artikel untuk dapat 

dilihat saat inimaupun nanti. Inisebenarnya juga dapat dilakukan oleh jurnalisme 

konvensional, namun jurnalisme online dimungkinkan untuk melakukannya 

dengan lebih mudah dan cepat karena informasi yang disebarluaskan lebih cepat 

daripada jurnalisme konvensional. Sebagai bagian dari media massa, jurnalisme 

online pun memiliki dan menjalankan fungsi-fungsi media massa, yaitu :  

Fungsi Informasi Melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, 

masyarakat mendapatkan informasi mengenai berbagai fenomena kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara, mulai dari informasi mengenai aspek sosial, 

kriminalitas, budaya, ekonomi, sampai dengan informasi mengenai politik. Media 

juga menjadi sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah sebagai 

pengambil kebijakan dengan masyarakat. Dalam berbagai aspek, media 

merupakan pemberi informasi yang pertama kepada masyarakat.  

Fungsi Edukasi,Merupakan fungsi yang dilakukan oleh media massa 

dalam emberikan pendidikan kepada masyarakat, termasuk pembinaan moral dan 

pendidikan budi pelerti. Informasi yang diberikan kepada masyarakat memberikan 

wawasan kepada masyarakat, baik mengenai nilai-nilai maupun norma-norma 

yang mampu memberikan penyadaran kepada masyarakat seperti mengenai 

ekonomi, politik, hukum, sosialbudaya dan aspek lain yang pada intinya informasi 

yang diberikan merupakan upaya pemberdayaanmasyarakat.  

Fungsi Hiburan ,Media massa juga memiliki fungsi hiburan, terlebih 

dengan media elektronik yang secara umum merupakan sarana hiburan bagi 

masyaakat Indonesia pada umumnya. Setiap hari berbagai acara hiburan 
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ditayangkan di televisi, baik hiburan untuk anak-anak maupun orang dewasa. 

Bahkan mediamassa sekarang seolah-olah menjadi “agama baru” yang dapat 

menggeser nilai-nilai moral dari institusi lain, baik keluarga, sekolah, maupun 

agama.  

Fungsi Kontrol Sosial ,Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, 

media juga melaksanakan fungsi kontrol sosial. Media memberikan sosialisasi 

nilai baik dan buruk, media juga menjadi sarana yang efektif dalam memberikan 

kontrol kepada pengambil kebijakandengan memberitakan isu yang memancing 

opini publik. 

 

E.2 EKONOMI POLITIK MEDIA MASSA 

Pendekatan politik ekonomi media berpendapat bahwa isi media lebih 

ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik di luar pengelolaan 

media. Faktor seperti pemilik media, modal, dan pendapatan media dianggap lebih 

menentukan bagaimana wujud isi media. Faktor-faktor inilah yang menentukan 

peristiwa apa saja yang bisa atau tidak bisa ditampilkan dalam pemberitaan, serta 

kearah mana kecenderungan pemberitaan sebuah media hendak diarahkan 

(Sudibyo, 2001:2). Dalam pendekatan politik ekonomi media, kepemilikan media 

(media ownership) mempunyai arti penting untuk melihat peran, ideologi, konten 

media dan efek yang ditimbulkan media kepada masyarakat.  

Istilah ekonomi politik diartikan secara sempit oleh Mosco sebagai: studi 

tentang hubungan-hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan yang saling 

menguntungkan antara sumber-sumber produksi, distribusi dan konsumsi, 
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termasuk didalamnya sumber-sumber yang terkait dengan komunikasi (Boyd 

Barrett, 1995: 186). Boyd Barrett secara lebih gamblang mengartikan ekonomi 

politik sebagai studi tentang kontrol dan pertahanan dalam kehidupan sosial. 

(Boyd Barrett, 1995: 186)  

Dari pendapat Mosco di atas dapatlah dipahami pengertian ekonomi 

politik secara lebih sederhana, yaitu hubungan kekuasaan (politik) dalam sumber- 

sumber ekonomi yang ada di masyarakat. Bila seseorang atau sekelompok orang 

dapat mengontrol masyarakat berarti dia berkuasa secara de facto, walaupun de 

jure tidak memegang kekuasaan sebagai eksekutif, legislatif maupun yudikatif. 

Pandangan Mosco tentang penguasa lebih ditekankan pada penguasa dalam arti de 

facto, yaitu orang atau kelompok orang yang mengendalikan kehidupan 

masyarakat. 

Jika memang demikian, maka kekuasaan pemilik media, meski secara etik 

dibatasi dan secara normatif disangkal, bukan saja memberi pengaruh pada konten 

media, namun juga memberikan implikasi logis kepada masyarakat selaku 

audiens. Pemberitaan media menjadi tidak bebas lagi, muatannya kerap 

memperhitungkan aspek pasar dan politik.  Dasar dari kehidupan sosial adalah 

ekonomi. Maka pendekatan „ekonomi politik‟ merupakan cara pandang yang 

dapat membongkar dasar atas sesuatu masalah yang tampak pada permukaan. 

(http://kamaruddin-blog.blogspot.com/2010/10/kapitalisme-organisasi-media-

dan.html). 

Dalam studi media massa, penerapan pendekatan ekonomi politik 

memiliki tiga konsep awal, yaitu: komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. 

http://kamaruddin-blog.blogspot.com/2010/10/kapitalisme-organisasi-media-dan.html
http://kamaruddin-blog.blogspot.com/2010/10/kapitalisme-organisasi-media-dan.html
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Komodifikasi adalah upaya mengubah apapun menjadi komoditas atau barang 

dagangan sebagai alat mendapatkan keuntungan. Dalam media massa tiga hal 

yang saling terkait adalah: isi media, jumlah audiens dan iklan. Berita atau isi 

media adalah komoditas untuk menaikkan jumlah audiens atau oplah. Jumlah 

audiens atau oplah juga merupakan komoditas yang dapat dijual pada pengiklan. 

Uang yang masuk merupakan profit dan dapat digunakan untuk ekspansi media. 

Ekspansi media menghasilkan kekuatan yang lebih besar lagi dalam 

mengendalikan masyarakat melalui sumber-sumber produksi media berupa 

teknologi, Selanjutnya, spasialisasi adalah cara-cara mengatasi hambatan jarak 

dan waktu dalam kehidupan sosial. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, jarak 

dan waktu bukan lagi hambatan dalam praktek ekonomi politik. Spasialisasi 

berhubungan dengan proses transformasi batasan ruang dan waktu dalam 

kehidupan sosial. Dapat dikatakan juga bahwa spasialisasi merupakan proses 

perpanjangan institusional media melalui bentuk korporasi dan besarnya badan 

usaha media.  

Akhirnya, komodifikasi dan spasialisasi dalam media massa menghasilkan 

strukturasi atau menyeragaman ideologi secara terstruktur. Media yang sama 

pemiliknya akan memiliki ideologi yang sama pula. Korporasi dan besarnya 

media akan menimbulkan penyeragaman isi berita dimana penyeragaman ideologi 

tak akan bisa dihindari. Dengan kata lain, media dapat digunakan untuk 

menyampaikan ideologi pemiliknya.  
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E.3 KONSTRUKSI MEDIA ATAS REALITAS 

Realitas media adalah realitas yang dikonstruksi oleh media dalam dua 

model antara lain : Model Peta Analog  yaitu model dimana realitas sosial 

dikonstruksi oleh media berdasarkan sebuah model analogi sebagaimana suatu 

realitas itu terjadi secara rasional. Model Refleksi Realitas yaitu model yang 

merefleksikan suatu kehidupan yang terjadi dengan merefleksikan suatu 

kehidupan yang pernah terjadi di dalam masyarakat.  

Istilah konstruksi social atas realitas (social construction of reality) 

menjadi terkenal ketika diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas 

Luckmann. Kedua pemikir ini hanya meneruskan apa yang digagas oleh 

Giambitissta Vico yang kemudian banyak disebut sebagai cikal bakal 

konstruktivisme. Menurut Hamad (2004: 11-13 ) tentang proses konstruksi 

realitas,prinsipnya setiap upaya “menceritakan” (konseptualisasi) sebuah 

peristiwa,keadaan, atau benda tak terkecuali mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan politik adalah usaha mengkonstruksi realitas. Laporan tentang kegiatan 

orang berkumpul di sebuah lapangan terbuka guna mendengarkan pidato 

politik pada musim pemilu,misalnya adalah hasil konstruksi realitas mengenai 

peristiwa yang lazimnya disebut kampanye pemilu itu. Begitulah setiap hasil 

laporan adalah hasil konstruksi realitas atas kejadian yang dilaporkan. 

Karena sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media massa adalah 

menceritakan peristiwa-peristiwa,maka kesibukan utama media massa adalah 

mengkonstruksi berbagai realitas yang akan disiarkan. Media menyusun 
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realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana 

yang bermakna.Dengan demikian seluruh isi media tiada lain adalah realitas 

yang telah dikonstruksikan (Constructed reality) dalam bentuk wacana yang 

bermakna. 

Dalam proses konstruksi realitas,bahasa adalah unsur utama. Ia 

merupakan instrument pokok untuk menceritakan realitas.Bahasa adalah alat 

konseptualisasi dan alat narasi.Dalam konteks media massa ,keberadaan bahasa 

ini tidak lagi sebagai alat semata untuk menggambarkan sebuah realitas 

melainkan bisa menentukan gambaran (makna citra) mengenai suatu realitas 

realitas media yang akan muncul di benak khalayak.Oleh karena persoalan 

makna itulah,maka penggunaan bahasa berpengaruh terhadap konstruksi 

realitas,terlebih atas hasilnya (makna atau citra). Penggunaan bahasa tertentu 

dengan demikian berimplikasi pada bentuk konstruksi realitas dan makna yang 

dikandungnya.Pilihan kata dan cara penyajian suatu realitas ikut menentukan 

struktur konstruksi realitas dan makna yang muncul darinya (Mulyana : 2000). 

Dari uraian tersebut maka media telah menjadi sumber informasi yang 

dominan tidak saja bagi individu tetapi juga bagi masyarakat dalam 

memperoleh gambaran realitas mengenai suatu peristiwa. Ada dua konsep 

dalam melihat realitas yang direfleksikan media. Pertama,konsep media secara 

aktif yang memandang media sebagai partisipan yang turut mengkonstruksi 

pesan sehingga muncul pandangan bahwa tidak ada realitas sesungguhnya 

dalam media.Kedua,konsep media secara pasif yang memandang media hanya 
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sebagai saluran yang menyalurkan pesan-pesan sesungguhnya,dalam hal ini 

media berfungsi sebagai sarana yang netral,media menampilkan suatu realitas 

apa adanya. 

Dalam konteks ini,maka konsep media secara aktif menjadi relevan 

dalam kaitannya dengan permasalahn yang akan  diteliti. Hal ini juga sesuai 

dengan paradigm konstruksionis yang digunakan,yang memandang media 

dilihat bukan sebagai saluran yang bebas atau netral melainkan sebagai subyek 

yang mengkonstruksi realitas,dimana para pekerja yang terlibat dalam 

memproduksi pesan juga menyertakan pandangan,bias dan pemihakannya. 

Karenanya,sangat potensial terjadi peristiwa yang sama dikonstruksi 

secara berbeda. Wartawan bisa mempunyai pandangan dan konsepsi yang 

berbeda ketika melihat suatu peristiwa dan itu dapat dilihat dari bagaimana 

mereka mengkonstruksi peristiwa itu,yang diwujudkan dalam teks berita.Berita 

dalam pandangan konstruksi social,bukan merupakan peristiwa atau fakta 

dalam arti yang riil. Disini realitas bukan dioper begitu saja sebagai berita. Ia 

adalah produk interaksi antara wartawan dengan fakta. Dalam proses 

internalisasi,wartawan menceburkan dirinya untuk memaknai realitas. 

Konsepsi tentang fakta diekspresikan untuk melihat realitas.Hasildari berita 

adalah produk dari proses interaksi dan dialektika tersebut. (Eriyanto,2004:17). 

Sobur (2001:91) menulis,istilah konstruksi realitas menjadi terkenal 

sejak diperkenalkan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckman (1996) melalui 

bukunya “ The Social Construction of Reality : A Treatise in the Sociological 
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of Knowledge”, dan kemudian diterbitkan dalam edisi bahasa Indonesia 

dibawah judul “Tafsir Sosial atas Kenyataan : Risalah tentang Sosiologi 

Pengetahuan “ (1990). Dalam buku tersebut mereka menggambarkan  proses 

social melalui tindakan dan interaksinya,dimana individu secara intens 

menciptkana suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. 

Berger dan Luckman memulai penjelasan realitas social dengan 

memisahkan pemahaman “kenyataan” dan “pengetahuan”. Mereka 

mengartikan realitas sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas-

realitas,yang diakui memiliki keberadaan (being) yang tidak tergantung kepada 

kehendak kita sendiri. Sementara,pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian 

bahwa realitas-realitas itu nyata (real) dan memiliki karakteristik secara 

spesifik. 

Menurut Berger dan Luckmann, realitas social dikonstruksi melalui 

eksternalisasi,obyektivasi,dan internalisasi. Konstruksi social,dalam pandangan 

mereka,tidak berlangsung dalam ruang hampa,namun sarat dengan 

kepentingan-kepentingan. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri individu 

dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Internalisasi adalah proses 

dimana individu mengidentifikasikan dirinya dengan lembaga-lembaga social 

atau organisasi social tempat individu menjadi anggotanya. Sedangkan 

obyektivasi adalah interaksi social yang terjadi dalam dunia intersubyektif 

yang dilembagakan atau mengalami proses intitusionalisasi.  
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Jadi, dapat dikatakan bahasa yang digunakan media massa memiliki  

kekuatan untuk membentuk pikiran khalayak. Bahasa dengan unsur utama 

kata, memiliki kekuatan yang besar dalam berinteraksi antar komunkitas sosial. 

Bahasa  adalah cermin budaya masyarakat pemakainya. Hubungan antara 

realitas,bahasa dan budaya oleh Christian dan Chri stian digambarkan sebagai 

berikut 

Gambar 1: Hubungan Bahasa, Realitas dan Budaya 

 

Language  

 

Reality Creates  Creates   Creates Reality  

 

Culture 

Di dalam tulisannya tentang konstruksi sosial media massa, Burhan 

Bungin telah merevisi (mengoreksi kelemahan) teori dan pendekatan konstruksi 

sosial atas realitas Peter L. Berger, dengan melihat variabel atau fenomena media 

massa yang substansif dalam proses eksternalisasi, subjektivasi, dan internalisasi 

Dengan demikian, sifat dan kelebihan media massa telah memperbaiki kelemahan 

proses konstruksi sosial atas realitayang berjalan lambat itu. Berikut proses 

konstruksi sosial media media massa menurut Burhan Bungin. 

Teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Peter L Berger dan 

Luckmann telah direvisi dengan melihat fenomena media massa sangat substantif 

dalam proses eksternalisasi, subyektivasi dan internalisasi inilah yang kemudian 

dikenal sebagai “konstruksi sosial media massa”.  Menurut perspektif ini tahapan-
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tahapan dalam proses konstruksi sosial media massa itu terjadi melalui: tahap 

menyiapkan materi konstruksi; tahap sebaran kostruksi; tahap pembentukan 

kosntruksi;  tahap konfirmasi. 
1
 Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Tahap menyiapkan materi konstruksi : Ada tiga hal penting dalam tahapan 

ini yakni: keberpihakan media massa kepada kapitalisme, keberpihakan 

semu kepada masyarakat, keberpihakan kepada kepentingan umum. 

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

media massa adalah semua informasi harus sampai pada khalayak  secara 

tepat berdasarkan agenda media. Apa yang dipandang penting oleh media, 

menjadi penting pula bagi pemirsa atau pembaca 

3. Tahap pembentukan konstruksi realitas. Pembentukan konstruksi 

berlangsung  melalui: (1) konstruksi realitas pembenaran; (2) kedua 

kesediaan dikonstruksi oleh media massa ; (3) sebagai pilihan konsumtif.  

4. Tahap Konfirmasi. Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa 

maupun penonton memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap 

pilihannya untuk terlibat dalam pembetukan konstruksi.
2
  

Pada kenyataanya, realitas sosial itu berdiri sendiri tanpa kehadiran 

individu baik di dalam maupun di luar realitas tersebut. Realitas sosial memiliki 

makna, manakala realitas sosial dikonstruksi dan dimaknai secara subyektif oleh 

individu lain sehingga memantapkan realitas itu secara obyektif. Individu 

mengkostruksi realitas sosial, dan merekonstruksinya dalam dunia realitas, 
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memantapkan realitas itu berdasarkan suyektivitas individu lain dalam institusi 

sosialnya 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Sosial Simultan 

 

Gambar : Proses Konstruksi Sosial Media Massa 

E.3.1 Realitas Sosial 

Realitas sosial merupakan suatu peristiwa yang memang benar – benar 

terjadi di tengah masyarakat. Sebagai contoh : Seorang pemulung yang 

mencari nafkah dengan memungut barang bekas yang masih bisa untuk di daur 

ulang, pengemis di jalanan, WTS yang mencari nafkah demi untuk 

melanjutkan hidup. Itu semua adalah sebagian kecil hal yang terjadi di tengah 

masyarakat pada saat ini. 
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Realitas sosial berbeda dari individu biologis kognitif realitas atau 

kenyataan, dan terdiri dari prinsip-prinsip sosial yang diterima dari suatu 

komunitas. Sebagian ulama seperti John Searle percaya bahwa realitas sosial 

dapat dibentuk secara terpisah dari setiap individu atau ekologi sekitarnya 

(bertentangan dengan pandangan psikologi persepsi termasuk JJ Gibson, dan 

orang-orang yang paling ekologis teori ekonomi) . Yang paling terkenal prinsip 

realitas sosial adalah “kebohongan besar”, yang menyatakan bahwa 

kebohongan yang luar biasa lebih mudah untuk meyakinkan orang-orang yang 

kurang heboh daripada kebenaran. Banyak contoh dari politik dan teologi, e.g. 

klaim bahwa Kaisar Romawi ternyata adalah seorang “dewa”, menunjukkan 

bahwa prinsip ini dikenal dengan efektif propagandis dari awal kali, dan terus 

diterapkan hingga hari ini, misalnya model propaganda Noam Chomsky dan 

Edward S. Herman, yang mendukung „kebohongan besar‟ tesis dengan lebih 

spesifik. Masalah realitas sosial telah diperlakukan secara mendalam oleh para 

filsuf dalam tradisi fenomenologis, terutama Alfred Schütz, yang menggunakan 

istilah dunia sosial untuk menunjuk ini tingkat realitas yang berbeda. 

Sebelumnya, subjek telah dibahas dalam sosiologi serta disiplin ilmu lainnya. 

Herbert Spencer, misalnya, istilah super-organik untuk membedakan tingkat 

sosial realitas di atas biologis dan psikologis 

Saat ini, berdasarkan realitas yang ada, sudah jelas bahwa kita berada 

pada gelombang ketiga, dimana kita hidup di zaman yang ditopang oleh 

kemajuan teknologi informasi yang memicu terjadinya ledakan informasi. 

Ledakan informasi yang terjadi membawa berubahan besar dalam kehidupan 
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umat manusia. Kita  telah mengalami masa peralih dari masyarakat industri 

menjadi masyarakat informasi.Contoh realitas sosial adalah konflik, kematian, 

proses hukum, kriminalitas, olah raga, seni budaya, krisis ekonomi dan lain-

lain. Sedangkan realitas personal contohnya adalah mimpi dan hal-hal privacy 

lainnya yang tidak diperkenankan menjadi bahan dasar penulisan berita. Itu 

berarti jurnalisme tidak mungkin menjadikan realitas personal sebagai bahan 

penulisan berita karena hakikat jurnalisme adalah sosial untuk kepentingan 

publik. 

Seorang sosiolog harus bisa menyingkap berbagai tabir dan 

mengungkap tiap helai tabir menjadi suatu realitas yang tidak terduga. 

Syaratnya, sosiolog tersebut harus mengikuti aturan-aturan ilmiah dan 

melakukan pembuktian secara ilmiah dan objektif dengan pengendalian 

prasangka pribadi, dan pengamatan tabir secara jeli serta menghindari penilaian 

normatif. Paradigma fakta sosial memusatkan perhatian terutama kepada 

realitas sosial pada tingkatan makro-obyektif dan makro-subyektif. Paradigma 

definisi sosial memusatkan perhatian kepada realitas sosial pada tingkatan 

mikro-subyektif dan sebagai mikro-obyektif yang tergantung kepada proses-

proses mental (tindakan). Paradigma perilaku sosial menjelaskan sebagian 

realitas sosial pada tingkatan mikro-obyektif yang tak tercakup kepada proses 

mental atau proses berfikir, yakni yang menyangkut tingkahlaku yang semata-

mata dihasilkan stimuli yang dating dari luar diri actor, yang disini disebut 

sebagai ‘behavior’ itu. 
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E.3.2 Realitas Media  

Dalam proses komunikasi, kita mengenal sebuah proses pertukaran 

pesan dan informasi. Dimana, dua atau lebih sumber informasi akan saling 

berkolaborasi demi menemukan kesepahaman akan realita yang sedang 

ditransferkan tersebut. Dalam proses ini, ada tiga bagian besar yang harus 

dipahami secara umum, yaitu bahwa proses komunikasi mengalami tahapan 

encoding-interpreting-decoding. Tiga bagian ini merupakan sebuah kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami proses komunikasi yang sedang 

berlangsung 

Dalam bahasa yang lebih sederhana, proses tersebut dapat dipahami 

sebagai proses transfer informasi dari sumber dan diterima oleh objek dengan 

pemahaman/pengartian tertentu. Informasi yang diterima komunikan biasanya 

tidak persis seperti apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh komunikator. 

Hal tersebut sangat bergantung dengan “kapabilitas kemanusiaan” komunikator 

dan komunikan. Maksudnya adalah tingkat pemahaman seseorang untuk bisa 

menerima pesan sangat dipengaruhi banyak faktor, begitu juga dengan 

kemampuan seseorang untuk menyampaikan maksud tertentu kepada 

seseorang. Di antara faktor yang mempengaruhi “kapabilitas kemanusiaan” 

tersebut adalah tingkat pendidikan, pengalaman, ilmu, lingkungan social, 

ideologi dan budaya. Perbedaan-perbedaan tersebut menentukan pemahaman 

akan pesan atau informasi yang sedang mengalir 
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Dalam dunia jurnalistik, terdapat sebuah realitas parsial dalam realitas 

yang lebih kompleks, yaitu realitas media. Hal ini dapat dipahami sebagai 

sebuah bentuk independensi pemberitaan sesuai dengan “core” yang dikelola 

oleh media tertentu. Faktor-faktor internal (wartawan) dan eksternal (misalnya 

kepentingan redaksi) mempengaruhi berita jadi yang diedarkan oleh media. 

Kapasitas intelektualitas wartawan sangat menentukan bobot dan isi 

dari pemberitaan yang diedarkan. Ini berkaitan dengan adanya realitas empirik 

yang tertangkap atau tidak tertangkap oleh wartawan. Realitas empirik ini 

banyak dan sebenarya eksis serta nyata dalam kejadian tertentu, namun 

subjektifitas sudut pandang wartawan menjadikan realitas empirik ini tidak 

dapat terangkum semua. Atau, kalaupun dapat terangkum, akan ada mekanisme 

penyortiran berita oleh pihak wartawan sendiri atau oleh redaktur yang 

berkaitan. 

Tidak ada yang benar-benar salah atau benar- benar benar dalam 

pemberitaan media, karena media menggunakan sudut pandang tertentu yang 

dipengaruhi oleh sisi-sisi historis media tersebut. Kode etik jurnalistik sebagai 

landasan tata cara penyampaian media saat ini memang mengalami posisi 

dilematis, dimana ketidakberpihakan media terhadap sebuah hal aka dimaknai 

sebagai keberpihakan kepada pihak yang lain. Namun, ini tetaplah harus 

dijadikan acuan bagi wartawan khususnya untuk membuat pemberitaan yang 

edukatif kepada masyarakat awam. 
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Kembali ke realitas media, masyarakat umum akan menganggaap 

realitas media sebagai realitas empirik. Hal ini terjadi karena fungsi media 

memang membuat pemberitaan dengan sebenar-benarnya pemberitaan, walau 

didapati sudut pandang medialah yang menentukan realitas yang media buat 

untuk disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat yang sebatas memahami 

relitas media sebagai realitas empirik akan terkooptasi pemahamannya akan 

sebuah realitas berdasarkan konsumsi media yang dipakai. 

Oleh karenanya, seseorang harus memiliki pemahaman yang integral 

terkait dengan pemberitaan yang disampaikan oleh media, sehingga dia dapat 

memahami realitas empirik yang sebenarya. Kemampuan ini memang 

bukanlah sesuatu yang mutlak dipunyai, tetapi memilikinya akan memberi 

kelebihan untuk memahami realitas social yang sebenarnya. Media-pun dalam 

hal ini seharusnya memberikan realitas media yang memiliki jarak terdekat 

dengan realitas empirik yang ada di lapangan. 

Hubungan antara media dan politik juga terlihat pada pemilik media 

massa yang memanfaatkan media massa nya untuk mempromosikan partai 

politik miliknya. Cara mempromosikan partai politik tersebut bukan hanya 

dengan iklan politik, namun juga memanfaatkan pemberitaan yang ada di 

dalam media massa tersebut. Pemberitaan tersebut dapat dimanfaatkan dengan 

memberikan berita tentang keburukan dari lawan politik nya, dan memberikan 

berita yang berisi kebaikan dari partai politiknya (Sudibyo :2001) 

Pada dasarnya, apa yang disajikan oleh media adalah akumulasi dari 

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

buku Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content 
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(1996) mengemukakan ada lima level dalam media yang memengaruhi 

pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan, yaitu: 

1. Level Individu/Pekerja Media  

Faktor ini berhubungan dengan latar belakang profesional dari 

pengelola media. Level individual melihat bagaimana pengaruh aspek-aspek 

personal dari pengelola media mempengaruhi pemberitaan yang akan 

ditampilkan kepada khalayak. Latar belakang individu seperti jenis kelamin, 

umur, atau agama, sedikit banyak memengaruhi apa yang ditampilkan media. 

Selain personalitas, level individu juga berhubungan dengan segi 

profesionalisme dari pengelola media. Latar belakang pendidikan atau 

kecenderungan orientasi pada partai politik sedikit banyak bisa memengaruhi 

pemberitaan media. Wartawan yang memiliki orientasi terhadap partai politik 

tertentu akan memberitakan secara berbeda partai politik yang kebetulan 

menjadi idolanya.  

2. Level Rutinitas Media 

Rutinitas media berhubungan dengan mekanisme dan proses 

penentuan berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran tersendiri 

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

kelayakan berita. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung setiap 

hari dan menjadi prosedur standar bagi pengelola media yang berada di 

dalamnya. Rutinitas media ini juga berhubungan dengan mekanisme 

bagaimana berita dibentuk.  
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Ketika ada sebuah peristiwa penting yang harus diliput, bagaimana 

bentuk pendelegasian tugasnya, melalui proses dan tangan siapa saja sebuah 

tulisan sebelum sampai ke proses cetak, siapa penulisnya, siapa editornya, dan 

seterusnya. Sebagai mekanisme yang menjelaskan bagaimana berita 

diproduksi, rutinitas media memengaruhi wujud akhir sebuah berita. Dalam 

hal ini media massa memiliki standard operational prochedure dalam mencari 

dan menemukan berita. Kemampuan media di dalam rutinitas media juga 

dipengaruhi oleh sumber daya manusia, materi, dan perlengkapan. 

3. Level Organisasi Media 

Level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang secara 

hipotetik mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan wartawan bukan 

orang yang tunggal yang ada dalam organisasi berita, ia sebaliknya hanya 

bagian kecil dari organisasi media itu sendiri. Masing-masing komponen 

dalam organisasi media bisa jadi mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Di 

dalam organisasi media, misalnya, selain bagian redaksi ada juga bagian 

pemasaran, bagian iklan, bagian sirkulasi, bagian umum, dan seterusnya.  

Masing-masing bagian tersebut tidak selalu sejalan. Mereka 

mempunyai tujuan dan target masing-masing, sekaligus strategi yang berbeda 

untuk mewujudkan target tersebut. Bagian redaksi misalnya menginginkan 

berita agar berita tertentu yang disajikan, tetapi bagian sirkulasi menginginkan 

berita lain yang ditonjolkan karena terbukti dapat menaikkan penjualan. Setiap 

organisasi berita, selain mempunyai banyak elemen juga mempunyai tujuan 

dan filosofi organisasi sendiri, berbagai elemen tersebut mempengaruhi 
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bagaimana seharusnya wartawan bersikap, dan bagaimana juga seharusnya 

peristiwa disajikan dalam berita.  

Dialektika dalam level organisasi media ini dapat menjelaskan 

munculnya kecenderungan pers era reformasi untuk mengedepankan berita-

berita politik yang tajam, sensasional, bahkan bombastis.  

4. Level Ekstra Media  

Level ini berhubungan dengan faktor lingkungan di luar media. 

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

sedikit banyak dalam banyak kasus memengaruhi pemberitaan media. Ada 

beberapa faktor yang termasuk dalam lingkungan di luar media.  

Pertama, sumber berita. Sumber berita disini dipandang bukanlah 

sebagai pihak netral yang memberikan informasi apa adanya, ia juga 

mempunyai kepentingan untuk memengaruhi media dengan berbagai alasan 

seperti memenangkan opini publik, atau memberi citra tertentu kepada 

khalayak, dan seterusnya. Sebagai pihak yang mempunyai kepentingan, 

sumber berita tentu saja memberlakukan politik pemberitaan. Ia akan 

memberikan informasi yang sekiranya baik bagi dirinya, dan mengembargo 

informasi yang tidak baik bagi dirinya. Media telah menjadi corong dari 

sumber berita untuk menyampaikan apa yang dirasakan oleh sumber berita 

tersebut.  

Kedua, sumber penghasilan media. Sumber penghasilan media ini bisa 

berupa iklan, bisa juga berupa pelanggan atau pembeli media. Media harus 

survive, dan untuk bertahan hidup kadangkala media harus berkompromi 
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dengan sumber daya yang menghidupi mereka. Misalnya media tertentu tidak 

memberitakan kasus tertentu yang berhubungan dengan pengiklan. Pihak 

pengiklan juga mempunyai strategi untuk memaksakan versinya pada media. 

Ia tentu saja ingin kepentingannya dipenuhi, itu dilakukan diantaranya dengan 

cara memaksa media untuk mengembargo berita yang buruk mengenai 

mereka. Tema tertentu yang menarik dan terbukti mendongkrak penjualan, 

akan terus menerus diliput oleh media. Media tidak akan menyia-nyiakan 

momentum peristiwa yang disenangi oleh khalayak. 

Ketiga, pihak eksternal. Pihak eksternal seperti pemerintah dan 

lingkungan bisnis. Pengaruh ini sangat ditentukan oleh corak dari masing-

masing lingkungan eksternal media. Dalam negara yang otoriter misalnya, 

pengaruh pemerintah menjadi faktor yang dominan dalam menentukan berita 

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

apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diberitakan. Pemerintah dalam 

banyak hal memegang lisensi penerbitan, kalau media ingin tetap dan bisa 

terbit ia harus mengikuti batas-batas yang telah ditentukan pemerintah 

tersebut. Berita yang berhubungan dengan pemerintah terutama berita buruk 

akan diembargo atau dibatalkan, daripada nasib media yang bersangkutan 

akan mati. Keadaan ini tentu saja berbeda di negara yang demokratis dan 

menganut liberalisme. Campur tangan negara praktis tidak ada, justru 

pengaruh yang besar terletak pada lingkungan pasar dan bisnis.  
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5.  Level Ideologi  

Ideologi adalah world view sebagai salah satu kerangka berpikir atau 

kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas 

dan bagaimana mereka menghadapinya. Berbeda dengan elemen sebelumnya 

yang tampak konkret, level ideologi ini abstrak. Ia berhubungan dengan 

konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas. Pada level ideologi 

akan lebih dilihat kepada yang berkuasa di masyarakat dan bagaimana media 

menentukannya. 

E.3.3 Realitas Kostruksi Media 

Substansi teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Berger 

dan Luckmann adalah pada proses simultan yang terjadi secara alamiah melalui 

bahasa dalam kehidupan sehari-hari pada sebuah komunitas primer dan semi-

sekunder. Basis sosial teori dan pendekatan ini adalah masyarakat transisi-

modern di Amerika pada sekitar tahun 1960-an, dimana media massa belum 

menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dibicarakan. Dengan demikian 

teori konstruksi sosial atas realitas  Peter L. Berger dan Luckmann tidak 

memasukkan media massa sebagai variabel atau fenomena yang berpengaruh 

dalam konstruksi sosial atas realitas.  

Melalui Konstruksi Sosial Media Massa, Realitas Iklan Televisi dalam 

Masyarakat Kapitalistik, teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas 

Peter L. Berger dan Lukcmann telah direvisi dengan melihat variabel atau 

fenomena media massa menjadi sangat substansi dalam proses eksternalisasi, 
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subjectivasi, dan internalisasi. Dengan demikian sifat-sifat dan kelebihan media 

massa telah memperbaiki kelemahan proses konstruksi sosial atas realitas yang 

berjalan lambat itu. Substansi teori konstruksi sosial media massa adalah pada 

sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung 

dengan sangat cepat dan sebarannya merata. Realitas yang terkonstruksi itu 

juga membentuk opini massa, massa cenderung apriori dan opini massa 

cenderung sinis. 

Posisi konstruksi sosial media massa adalah mengkoreksi kelemahan 

dan melengkapi konstruksi sosial atas realitas, dengan menempatkan seluruh 

kelebihan media massa dan efek media pada keunggulan konstruksi sosial 

media massa atas konstruksi sosial relitas. Dari konten konstruksi sosisal media 

massa, proses  kelahiran  konstruksi sosial media massa melalui tahap-tahap 

sebagai berikut :  

A. Tahap Menyiapkan Materi konstruksi 

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 yang berhubungan dengan tiga 

hal yaitu harta, tahta, dan wanita. 

B. Tahap Sebaran Konstruksi  

Pilihan-pilihan wilayah sebaran adalah strategi lain dalam 

sebaran konstruksi media berdasarkan pada segmentasi. Pilihan-pilihan 
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sumber informasi juga dapat dipilih berdasarkan pemetaan kekuasaan 

sosial informasi itu di masyarakat. 

C. Pembentukan Konstruksi Realitas.  

Tahap ini terbagi atas dua yaitu tahap pembentukan konstruksi 

realitas dan pembentukan konstruksi citra. 

D. Tahap Konfirmasi  

Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa maupun 

pembaca dan pemirsa memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap 

pilihannya untuk terlibat dalam pembentukan konstruksi.  

F. METODE PENELITIAN 

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan 

penelitian ada tiga macam yaitu : penemuan, pembuktian dan pengembangan. 

Penemuan berarti data yang diperoleh dari peneliti adalah data yang benar-benar 

baru yang sebelumnya belum ernah dipakai. Pembuktian berarti data yang 

diperoleh itu digunakan untuk membuktikan keraguan-keraguan terhadap 

informasi atau pengetahuan tertentu, sedangkan pengembangan berarti 

memperdalam dan memperluas pengetahuan pengetahuan yang ada (Sugiono, 

2007 : 3). 
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F.1 FRAMING 

Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana 

media mengkonstruksi realitas. Analisis ini juga digunakan untuk melihat 

bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media (Eriyanto, 2007:10). Ada 

dua esensi framing utama, yakni bagaimana peristiwa dimaknai dan bagaimana 

fakta ditulis. 

Analisis framing merupakan metode analisis teks sebagaimana analisis isi 

kuantitatif, namun keduanya mempunya perbedaan karakteristik. Dalam analisis 

isi kuantitatif yang ditekankan adalah isi dari suatu pesan/teks komunikasi. 

Sementara pusat perhatian analisis framing adalah pembentukan pesan/makna dari 

teks. Framing melihat bagaimana teks/pesan dikonstruksi oleh wartawan dan 

media serta bagaimana menyajikannya kepada khalayak 

F.1.1 Konsep framing 

Pada dasarnya analisis framing merupakan versi terbaru dari pndekatan 

analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan mengenai 

framing pertama kali dilontarkan oleh beterson tahun 1995. Mulanya framing 

dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang 

mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana serta yang menyediakan 

wacana kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Dalam prespektif 

komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideology 

media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, 

penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih 
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menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk mengiring iterpretasi khalayak 

sesuai prespektifnya. 

Dengan kata lain framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana 

prespektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan 

menulis berita (Sobur, 2006:162). 

F.1.2 Tehnik framing 

Secara tekhnis, tidak mungkin bagi seorang jurnalis untuk mem-framing 

seluruh bagian berita. Artinya, hanya bagian dari kejadian-kejadian (happening) 

penting dalam sebuah berita saja yang menjadi objek framing jurnalis. Namun, 

bagian-bagian kejadian penting ini sendiri merupakan salah satu aspek yang 

sanagat ingin diketahui oleh khalayak. Aspek lainnya adalah peristiwa atau ide 

yang diberitakan. 

Menurut Entman framing dalam berita dilakukan dengan empat cara yakni 

: pertama, pada identifikasi masalah (problem identification), yaitu peristiwa 

diihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau negatife apa; kedua, pada 

identifikasi penyebab masalah (causal interpretation) yaitu, siapa yang dianggap 

sebagai penyebab masalah; ketiga, pada evaluasi moral (moral evaluation), yaiutu 

penilaian dari penyebab masalah; dan keempat, saran penanggulangan masalah 

(treatmen recomendation), yaitu menawarkan suatu cara penanganan masalah dan 

kadang kala memprediksikan hasilnya. Jika misalnya seorang wartawan ingin 

memframing berita  tentang kekerasan terhadap perempuan dengan berempati 

pada korban, tidak berarti ia harus melupakn kaidah jurnalistik yang paling 

elementer, seperti nilai berita, layak berita, dan bias berita. 
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Menurut Abrar, sekurangnya ada tiga bagian berita yang bisa menjadi 

objek framing seorang wartawan, yakni : judul berita, fokus berita, dan penutup 

berita. Judul berita di framing dengan menggunakan tehnik empati yaitu 

menciptakan “pribadi khayal” dalam diri khalayak, sementara khalayak 

diangankan menempatkan diri mereka seperti korban kekerasan atau keluarga dari 

korban kekerasan, sehingga mereka bisa merasakan kepedihan yang luar biasa. 

Kemudian, fokus berita di framing dengan tehnik asosiatif, yaitu 

mennggabungkan kebijakan aktual dengan fokus berita. Kebijakan. Kebijakan 

yang dimaksud adalah penghormatan terhadap perempuan. Dengan 

menggabungkan kebijakan tersebut dalam fokus berita, khalayak akan 

memperoleh kasadaran bahwa masih ada kekerasan bagi perempuan. 

Selanjutnya, penutup berita di framing dengan menggunkan tehnik 

packing, yaitu menjadikan khalayak tidak berdaya untuk menolak ajakan yang 

dikandung berita. Analisis framing bisa dilakukan dengan bermacam-macam 

fokus dan tujuan, tentu saja karna hal ini berkaitan dengan berbagai definisi dan 

ruang lingkup framing sendiri yang cukup kompleks. 

F.1.3 Model Analisis Framing 

Terdapat dua rumusan atau model tentang perangkat framing yang kini 

kerap digunakan sebagai metode framing untuk melihat upaya media mengemas 

berita. Pertama, model Pan dan kosicki yang merupakan modofikasi dari dimensi 

operasional analisis wacana Van Dijk. Kedua, model Gamson dan Modigliani. 

Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki (1993) mengoperasionalisasikan empat 

dimensi structural teks berita sebagai perangkat framing: sintaksis, skrip, tamatik, 
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dan retoris. Keempat dimensi structural ini membentuk semacam tema yang 

mempertautkan elemen-elemen semantik narasi berita dalam suatu koherensi 

global (sobur alex 2006:175). 

Rumusan atau model Gamson dan Modiglani didasarkan pada pendekatan 

konstruksionis yang melihat representasi media berita dan artikel, terdiri atas 

package interpretative yang mengandung konstruksi makna tertentu. Didalam 

package ini tedapat dua struktur, yaitu core frame dan condensing symbols. 

Struktur pertama merupakan pusat organisasi elemen-elemen ide yang membantu 

komunikator untuk menunjukkan substansi isu yang tengah dibicarakan. 

Sedangkan struktur yang kedua mengandung dua substruktur, yaitu frame devaice 

dan reasoning device 

F.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

interpretatif. jenis penelitian interpretatif memandang penelitian ilmiah tidaklah 

cukup untuk dapat menjelaskan 'misteri' pengalaman manusia sehingga diperlukan 

unsur manusiawi yang kuat dalam penelitian. Kebanyakan mereka yang berada 

dalam kelompok ini lebih tertarik pada kasus-kasus individu dari pada kasus-

kasus umum (Morissan, 2009). Menurut Ghozali (2007), pendekatan interpretatif 

memfokuskan pada sifat subjektif dari social world dan berusaha memahami 

kerangka berpikir objek yang sedang dipelajarinya. Fokusnya pada arti individu 

dan persepsi manusia pada realitas bukan pada realitas independen yang berada di 

luar mereka. Manusia secara terus menerus menciptakan realitas sosial mereka 

dalam rangka berinteraksi dengan yang lain. Tujuan pendekatan interpretatif 
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adalah menganalisis realita sosial semacam ini dan bagaimana realita sosial itu 

terbentuk. 

Untuk memahami sebuah lingkungan sosial yang spesifik, peneliti 

menyelami pengalaman subjektif para pelakunya. Penelitian interpretatif tidak 

menempatkan objektivitas sebagai hal terpenting, melainkan mengakui bahwa 

demi memperoleh pemahaman mendalam, maka subjektivitas para pelaku harus 

digali sedalam mungkin hal ini memungkinkan terjadinya trade‐off antara 

objektivitas dan kedalaman temuan penelitian (Efferin, 2004). 

Dalam penelitian kualitatif, kemampuan peneliti dalam memahami 

masalah yang akan diteliti terutama referensi literatur terhadap berbagai fenomena 

empirik yang relevan dengan apa yang akan menjadi subjek studi menjadi 

tumpuan utama. Meskipun dalam penelitian kualitatif realitas dalam fenomena 

sosial harus tetap dipandang dari subjek sendiri dan bukan dari sudut penelitian 

sehingga peneliti tidak kehilangan objektifitasnya(Purwasito, 2003). 

Menurut Moleong (2006), data yang dikumpulkan berupa kata-kata, 

gambar dan bukan angka-angka, hal ini dijabarkan oleh adanya penerapan metode 

kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci 

terhadap apa yang sudah diteliti.  

Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa penelitian dengan sifat 

deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai 

keadaan saat ini dan melihat kaitan kaitan\ data-data yang ada. Serta, sebagai 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

menuliskan 
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Analisis Framing adalah salah satu alternatif dari analisis isi selain analisis 

isi kuantitatif yang dominan dan banyak dipakai. Jika analisis kuantitatif lebih 

menekankan pada pertanyaan “apa” (what), analisis Framing lebih melihat pada 

“bagaimana” (how) dari pesan atau teks komunikasi. 

Analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media 

saat mengkonstruksi fakta. Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk 

mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh 

wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Oleh karena itu, berita 

menjadi manipulatif dan bertujuan mendominasi keberadaan subjek sebagai 

sesuatu yang legitimate, objektif, alamiah, wajar, dan tak terelakkan 

 

 

F.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Peneliti menggunakan dua media online nasional yakni detik.com dan 

kompas.com edisi 30 Maret 2012 hingga 10 April 2013 sebagai objek dari 

penelitian.  Edisi tersebut merupakan puncak dimana semua wacana dari berbagai 

calon ketua partai Demokrat terjawab, hingga akhinya diputuskan SBY sebagai 

Ketum Demokrat yang baru di Bali. 

Dari kedua media tersebut terlihat kompas.co.id lebih dominan dalam 

memberitakan terpelihnya SBY sebagai ketum demokrat yang baru, tidak kurang 

dari 6 berita yakni :  

a. Adnan Buyung : Jadi Ketum Demokrat, SBY langgar etika politik 

b. SBY Ketum Demokrat, menteri leluasa urus partai 
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c. Saan : Waketum Demokrat terserah SBY 

d. Bantu SBY, Demokrat tambah dua Wakil Ketua Umum 

e. Tri Dianto : Demokrat jadi Partai orang tua 

f. Yudhoyono tidak konsisten 

Berbeda dengan apa yang ditunjukkan kompas dengan pemberitaan 

kritisnya, detik terkesan lebih hati-hati dengan bermain lebih aman, berikut 

pemberitaan tentang SBY pada edisi tersebut : 

a. SBY jadi Ketum, PD segera laporkan ke Kemenkum HAM  

b. SBY jadi Ketum PD, KPU : harus dilaporkan ke Kemenkum  HAM 

c. Istana : SBY tak mau tugas Negara terganggu urusan Partai 

d. SBY jadi Ketum, PD targetkan raih 15 persen di 2014 

e. SBY Ketum, Marzuki Alie yakin Partai Demokrat makin jaya 

F.4 Tehnik pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi 

dan jenis datanya adalah: Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, berupa pemberitaan terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai 

ketua Demokrat  pada media online detik.com dan kompas.com 

 

F.5 Tehnik Analisis Data 

Sugiono (2007:90) menyatakan bahwa melakukan analisis adalah 

pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif 

serta kemampuan inetektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat 
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diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri 

metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis framing dari 

William model analisis framing menurut Pan & Kosicki. Dalam tulisan mereka 

Framing Analysis: An Approach to News Discourse, Pan & Kosicki 

mengoperasionalisasikan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat 

framing, yaitu: sintaksis, skrip, tematik dan retoris. Keempat dimensi struktural 

tersebut membentuk semacam tema yang mempertautkan elemen-elemen 

semantik narasi berita dalam suatu koherensi global. Model ini berasumsi bahwa 

setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. 

Frame merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda 

dalam teks berita kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat 

tertentu kedalam teks secara keseluruhan. Frame berhubungan dengan makna. 

Bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa, dapat dilihat dari perangkat 

tanda yang dimunculkan dalam teks. 

a) Struktur sintaksis bisa diamati dari bagan berita. Sintaksis berhubungan 

dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa pernyataan, opini, 

kutipan, pengamatan atas peristiwa ke dalam bentuk susunan kisah 

berita. Dengan demikian struktur sintaksis dapat diamati dari bagan 

berita (headline yang dipilih, lead yang dipakai, latar informasi yang 

dijadikan sandaran, sumber yang dikutip dan sebagainya).  

b) Struktur skrip melihat bagaimana strategi bercerita. Struktur ini melihat 

gaya bertutur yang dipakai wartawan dalam mengemas peristiwa. 
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c) Struktur tematik berhubungan dengan cara wartawan mengungkapkan 

pandangannya atas peristiwa kedalam proposisi, kalimat, atau hubungan 

antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur ini 

akan melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan ke dalam bentuk 

yang lebih kecil. 

d) Sedangkan struktur retoris berhubungan dengan cara wartawan 

menekankan arti tertentu. Dengan kata lain, struktur retoris melihat 

pemakaian pilihan kata, idiom, grafik, gambar yang digunakan untuk 

memberi penekanan pada arti tertentu (Sobur 2006:178). 

 

 

 
 

 

Tabel 1 

Tabel Kerangka Framing Pan dan Kosicki 

 

STRUKTUR 

 

PERANGKAT 

FRAMING 

 

UNIT YANG DIAMATI 

 

SINTAKSI: 

Cara wartawan 

menyusun fakta 

1. Skema Headline, lead, latar 

informasi, sumber, 

pernyataan, penutup 

SKRIP: 

Cara wartawan 

mengisahkan cerita 

2. kelengkapan berita 5W+1H 
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TEMATIK: 

Cara wartawan 

menulis fakta 

3. Detail 

4. Maksud Kalimat 

5. Hubungan antar 

kalimat 

6. Nominalisasi 

7. Koheransi 

8. Bentuk Kalimat 

9. Kata Ganti 

 

Paragraf, Proporsi 

RETORIS: 

Cara wartawan 

menekankan fakta 

10.  Leksikon 

11. Gambar 

12. Metaphor 

13. Pengandaian 

Kata, Idiom, gambar/ 

foto, grafis 

Sumber : (Sobur 2006 : 176). 

 


