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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komunikasi tidak lain merupakan usaha untuk menciptakan sebuah 

kondisi hidup manusia yang lebih baik. Komunikasi membawa perubahan dalam 

diri manusia, masyarakat dan lingkungan sekitar. Serentak dengan laju 

perkembangan masa menuju sebuah masa yang lebih dikenal dengan masa 

kontemporer, yang ditandai dengan adanya perubahan dan penyegaran diberbagai 

aspek kehidupan. Mau tidak mau  memaksa manusia untuk mengikuti 

perkembangan yang ada. Salah satu aspek kehidupan yaitu komunikasi, 

komunikasi merupakan suatu bentuk budaya yang terdapat dalam masyarakat.  

Pertumbuhan teknologi yang kian pesat juga mempengaruh kemajuan 

media massa, dari sinilah budaya komunikasi mengalami perubahan cara dan 

subjek komunikasi (informasi). Secara tidak langsung manusia harus senantiasa 

mengikuti isu-isu yang sedang terbangun dan tersusun didalam media informasi, 

ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan, yaitu manusia 

sebagai objek utama. Akan tetapi, manusia dalam menerima informasi akan 

dipengaruhi oleh banyak faktor selain dari diri sendiri juga faktor dari 

komunikator (media massa). Media massa tumbuh dengan keunikan masing-

masing yang selalu menyuguhkan informasi yang baru, dan tidak sedikit pula 

media massa yang berlomba dalam segi komersil dengan tidak mengindahkan 

konten informasi. Kecerdasan manusia sebagai salah satu unsur komunikasi 

(komunikan) akan dipertanyakan dalam pemilihan media yang tepat.  
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Manusia yang merupakan makhluk sosial, melangsungkan proses 

kehidupan dengan berkelompok dan bermasyarakat. Komunikasi merupakan 

sebuah upaya melakukan interaksi. Kemungkinan terjadinya konflik dalam 

kehidupan, dimana saja dan kapan saja akan selalu ada menyertai kehidupan 

manusia. Konflik adalah sebuah tindakan yang mengerucut pada kondisi yang 

tidak nyaman. Namun, konflik yang terjadi lebih  mengakibatkan adanya tindakan 

kekerasan, apalagi konflik bersenjata, akan selalu menyisakan kepedihan bagi 

yang menjalaninya dan melahirkan keprihatinan bagi yang tidak merasakannya 

secara langsung.  

Konflik dengan sederhana dimaknai sebagai suatu yang bersifat alamiah 

dan naturaliah. Artinya, konflik merupakan fenomena kemanusiaan yang 

senantiasa melingkupi kehidupan manusia. Konflik merupakan kodrat bagi 

kehidupan manusia dan bersifat given dalam kehidupan. Karena itu tidak heran 

bila kemudian kita menyaksikan ada kalanya konflik sengaja dipilih manusia 

secara sadar untuk menyelesaikan masalahnya. Pilihan untuk mengambil cara-cara 

konflik biasanya didahului oleh proses deliberasi, perhitungan untung-rugi, dan 

kalah menang. Sebab, mengambil cara konflik merupakan pilihan, karena cara 

damai di luar konflik diproyeksikan tidak akan menguntungkan. 

Konflik yang merupakan permasalahan sosial sering terjadi di kehidupan 

sehari-hari. Banyak di antara konflik tersebut sudah mengarah pada disintegrasi 

dan telah menjadi masalah yang berkepanjangan, konflik dapat terjadi dan 

menimpa siapa saja mulai dari kalangan elit, kalangan cendikiawan dan 

masyarakat awam. Kondisi seperti ini dapat menggoyahkan bahkan sampai pada 
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hilangnya sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. 

Penyebab konflik mungkin hanya diakibatkan oleh hal yang sifatnya tidak 

penting, dan berdampak pada hancurnya berbagai sarana dan prasarana yang telah 

demikian lama dibangun, serta munculnya berbagai dampak psikologis yang tidak 

kondusif untuk hidup berdampingan.  

Konflik biasa terjadi ketika ada pertentangan antara dua atau lebih suku 

bangsa pada suatu wilayah atau suatu pemukiman, dan akan terjadi kontak serta 

interaksi antar mereka, baik dengan lambing dan simbol-simbol maupun dengan 

kontak fisik. Sebagai suatu unsur kebudayaan, interaksi seperti itu senantiasa 

terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda-beda pada masing-masing 

kelompok atau etnis. Dikarenakan kepentingan-kepentingan yang berbeda itulah 

menimbulkan terjadinya pertentangan untuk menguasai dan memperkuat 

kedudukannya. 

Faktor utama yang menjadikan kematian mantan Pemimpin Libya ini 

menjadi bahan liputan berita dikarenakan nilai berita yang dikandung peristiwa 

ini, yaitu Konflik. Konflik merupakan salah satu nilai berita yang tinggi dan sering 

digunakan media massa untuk meraup perhatian pembacanya. 

Sebagai seorang publik figur yang terkenal berkelas dunia, kematian 

Moammar Khadafy dalam serangkaian konflik yang terjadi di Libya ini 

merupakan berita yang mendapat banyak tanggapan masyarakat dunia. Hal ini 

bukan tanpa alasan, mengingat Moammar Khadafy adalah mantan presiden 

Negara Libya yang  memerintah negara tersebut selama 42 tahun. Hikmat 

Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat dalam bukunya Jurnalistik Teori 
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dan Praktik (2005: 62) menjelaskan bahwa salah satu unsur yang menjadi 

perhitungan dalam melaporkan sebuah berita adalah unsur keterkenalan sang 

tokoh. Sebuah berita menyangkut seorang tokoh penting dinilai akan mampu 

menarik minat pembaca. 

Tak pelak media massa Nasional dan Internasional memberitakan 

peristiwa “Konflik Libya tentang Kematian Moammar Khadafy” ini. Media 

elektronik ramai mengangkat peristiwa ini menjadi liputan hard news. Media 

cetak pun tidak ketinggalan menggali berita dan mengulas isu-isu yang merebak 

dalam kronologi konflik yang mengakibatkan terbunuhnya “penguasa gurun” 

sebuatan Moammar Khadafy. Pemberitaan ini juga menjadi topik utama dalam 

dua surat kabar harian besar, yaitu harian Media Indonesia dan harian Kompas. 

Kemampuan media untuk menentukan aspek-aspek mana yang harus 

ditonjolkan dan dihilangkan sesuai dengan kepentingan. Memahami cara kerja 

media merekam dan mengkonstruksi sebuah peristiwa, tentulah tidak bisa 

dipisahkan dengan bagaimana media menangkap realita dibalik pemberitaan. 

Berawal dari pencarian, pengumpulan dan penyampaian pesan, kesemuanya 

melibatkan agen pengkonstruksi, dalam hal ini adalah wartawan.  

Peter L Berger dan Thomas Luckman dalam buku The Social of 

Constriction Reality menyatakan, berita dalam pandangan konstruksi sosial bukan 

merupakan fakta yang riil. Berita adalah produk interaksi wartawan dengan fakta. 

Realitas sosial tidak semerta menjadi berita tetapi melalui proses. Diantaranya 

proses internalisasi dimana wartawan menghadapi realitas, mengamati dan 

memahami dalam kesadaranya. Kemudian proses selanjutnya adalah 
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eksternalisasi pada proses ini wartawan menceburkan diri dalam memaknai 

realitas. Hasil dari berita adalah produk dari proses interaksi dan dialektika, dan 

bisa dikatakan bahwa berita dalam pandangan ini berita merupakan hasil sentuhan 

kedua oleh wartawan. 

Dedy N Hidayat dalam Pengantar Jurnalisme Damai (2006 : viii–x), 

seorang wartawan disaat pemberitaan dengan menonjolkan obyektivitas fakta ini 

akan menimbulkan wacana tersendiri, khususnya obyektivitas pada faktualitas dan 

imparsialitas. Faktualitas, atau pengetengahan fakta dan pemisahan opini, sering 

mencuatkan wacana baru yang tak mudah menemukan solusi. Sebuah fakta tidak 

bisa datang dengan hanya kebenaran obyektif. Suatu teks berita tentang peristiwa, 

meskipun peliputannya didasarkan pada fakta, bagaimanapun juga itu hanyalah 

sebuah realitas simbolik yang tidak berhubungan setara dengan realitas obyek 

pemberitaan. Selain kelengkapan dan ketepatan, penyajian berita juga bisa 

mengundang masalah seputar relevansi.  

Memahami media sebagai konstruksi realita, memungkinkan adanya suatu 

bentuk pencitraan dan penggambaran yang sempurna bisa menampakkan keaslian 

sebuah cerita fiktif. Peristiwa dan fakta dikonstruksi melalui teknologi informasi 

dan komunikasi telah diterima sebagai manifestasi realita. Pengemasan suatu fakta 

akan membuka celah untuk masyarakat berpikir kritis terhadap konstruksi 

peristiwa, yang tidak menutup kemungkinan didalamnya kebenaran tumpang 

tindih dengan kejahatan. Media massa khususnya media cetak memiliki kekuatan 

dalam segi penulisan sehingga media menjelma menjadi penghubung antar waktu, 

pencipta suatu tatanan lewat kepiawaian memainkan konstruksi realitas.  
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Analisis framing merupakan sebuah metode penelitian mengenai media 

massa yang dasar penelitian bermula dari teori konstruksi sosial. Pada teori 

konstruksi sosial dijelaskan bahwa realitas yang dilihat dan dibaca di media massa 

tersebut bukanlah merupakan realitas yang benar-benar terjadi, melaikan sebuah 

proses konstruksi oleh media-media yang bersangkutan. 

Perbedaan pengemasan peristiwa oleh media berangkat dari pembingkaian 

(framing) yang jelas berbeda dari satu media dengan media yang lainnya 

dikarenakan perbedaan latar belakang medianya. Perbedaan ini dapat dilihat dari 

banyak hal. Pemilihan sudut pandang (angel) penulisan berita, pemilihan judul 

dan diksi dalam isi berita, tampilan foto dan grafis yang digunakan oleh media 

cetak satu sudah dipastikan berbeda dengan media cetak yang lainnya. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Konstruksi Media Dalam Pemberitaan 

Kematian Moammar Khadafy yang dimuat di harian Media Indonesia dan 

harian KOMPAS edisi 21 Oktober – 30 Oktober 2011. Melalui kedua harian ini 

pula peneliti berusaha melihat bingkai yang digunakan oleh kedua media dalam 

menyajikan berita “konflik Libya tentang kematian Moammar Khadafy”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah bagaimana 

konstruksi media dalam pemberitaan kematian Moamar Khadafi pada harian 

Media Indonesia dan harian KOMPAS edisi 21 Oktober-30 Oktober 2011 
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C. Tujuan Penelitian 

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif interpretatif, tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui jenis pemberitaan dan untuk mengetahui 

perbandingan bentuk konstruksi media cetak nasional: Media Indonesia dan 

harian KOMPAS pada pemberitaan kematian Moammar Khadafi edisi, 21 

Oktober 2011 hingga 30 Oktober 2011. 

D. Manfaat Penelitian 

• Manfaat Akademis 

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah mampu menjadi refrensi dan 

sumber keilmuan dalam hal riset media, bagi Ilmu Komunikasi pada umumnya 

dan khususnya pada mahasiswa konsentrasi Jurnalistik dan Studi Media. 

• Manfaat Praktis 

Dari penelitian ini sangat diharapkan bisa menambah wacana yang mengerucut 

pada sebuah pemikiran kritis pada sudut metodologi riset media untuk 

perkembangan penelitian baru. 

E.Tinjauan Pustaka 

E.1. Kekuatan Media Massa 

  Komunikasi merupakan nama yang sesuai untuk mengacu pada bidang 

institusi dan produk media yang cukup luas, istilah demikian dalam hal tertentu 

dapat menyesatkan. Ungkapan (mass) berangkat dari kenyataan bahwa pesan yang 

ditransmisikan melalui industri media biasanya disediakan untuk jumlah audiens 

yang banyak. 
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  Nuruddin (2007:4) menambahkan bahwa komunikasi massa adalah 

komunikasi melalui media massa (cetak, elektronik maupun on line). Penerima 

pesan tersebut merujuk pada audiens yang bersifat missal. Pesan yang 

disampaikan bersifat tertunda. Dalam artian komunikasi yang dijalani adalah 

komunikasi satu arah, sehingga audiens tidak secara langsung menerima feedback. 

Sehingga muncullah istilah mass media (Media massa), merupakan media 

komunikasi yang beroperasi dengan skala yang besar, mempunyai jangkauan yang 

luas dan mempunyai pengaruh yang signifikan bagi khalayaknya. Menurut 

McQuail (2000), Media massa tidak dapat terlepas dari institusi media massa. 

Sebuah media massa pastinya mempunyai institusi atau organisasi yang 

menaunginya, dimana pada akhirnya sebuah media massa terikat dengan aktivitas 

organisasi, peraturan organisasi dan kebijakan-kebijakan organisasi yang 

melingkupinya. 

  Karena terkait dengan sebuah institusi maka dari itu, sebuah media massa 

terikat dengan ruang publik (public sphare). Dalam arti lain, sebuah media massa 

sesungguhnya berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai 

kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam. (sobur, 2006) 

Media masa yang berada dalam lingkup kegiatan pemberitaan pada 

akhirnya muncul istilah jurnalisme public, yang mana media sering disebut 

menyingkirkan publik. Publik hanya menjadi perpanjangan omong status 

kewartawanan yang mencari Market dan Advocacy. Setiap berita melarutkan 

peristiwa publik ke dalam sindrom patologis. Bukan peristiwa yang punya 

magnitude publik sebenarnya. Red Batario membuat ilustrasi. Ketika sebuah 
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kelurahan kekurangan air, berita bukan hanya memaparkan soal kelangkaan 

pernyediaan air. Perlu pula dicari berita di kelurahan lain, yang punya soal yang 

sama tapi telah berhasil menyelesaikan masalah kekurangan air. Kedua publik di 

kelurahan yang berbeda itu dihadirkan. Keduanya sama-sama memaparkan 

persoalan. Keduanya diletakkan sebagai nara sumber. Publik yang lain, di wilayah 

yang lain, mendapat keutuhan kisah yang langsung dari publiknya. Juga solusi 

yang langsung dari wacana soal publik itu sendiri. Septiawan K. Santana dalam 

jurnalisme kontemporer (2005:27).  

Werner J. Severin (2001:357) mengutip dari Katz, Gurevitch, dan Hans 

(1973), menjelaskan tentang pandangan mereka bahwa media massa sebagai alat 

yang digunakan oleh individu untuk berhubungan (atau memutuskan hubungan) 

dengan yang lain. Para peneliti tersebut kemudian menggolongkan fungsi social 

dan psikologis media massa ke dalam lima kategori, yaitu: 

1. Kebutuhan kognitif, didalamnya mencakup kebutuhan informasi, 

pengetahuan dan pemahaman. 

2. Kebutuhan afektif, emosional, pengalaman yang menyenangkan, 

atau estetis. 

3. Kebutuhan integrative personal, memperkuat kredibilitas, rasa 

percaya diri, stabilitas dan status. 

4. Kebutuhan integritas sosial, mempererat hubungan dengan 

keluarga, teman, dan sebagainya. 

5. Kebutuhan pelepasan keteganggan-, pelarian dan pengalihan. 
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Media yang beragam maka media berusaha selalu menghadirkan 

informasi-informasi yang hangat dan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya, ini bertujuan untuk mendapatkan tempat di hati khalayak. Media 

yang terkadang dianggap sebagai salah satu faktor utama dalam hal 

mempengaruhi khalayak. Fenomena ini menuntut pembaca agar senantiasa 

memperhatikan apa yang disajikan dan di hadirkan oleh institusi media dengan 

jalan memilih dan memilah pesan mana yang akan ia terima.  

E.2 Realitas Pers Indonesia 

Pers berasal dari bahasa belanda pers yang artinya menekan atau 

mengepres. Kata pers merupakan padanan dari kata press dalam bahassa inggris 

yang memiliki arti sama yaitu menekan atau mengepres. Ada dua pengertian 

mengenai pers yaitu; pers dalam arti sempit dan pers dalam arti kata luas. Pers 

dalam arti sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya 

dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas 

merupakan apa yang menyangkut kegiatan komunikasi baik yang dilakukan 

dengan media cetak maupun dengan media elektronik. Sehingga pers ada karena 

adanya sebuah informasi yang ingin disampaikan. 

Dalam perkembangannya, pers akan sangat ditentukan oleh masyarakat 

tempat dimana pers itu hidup dan berkembang. Dengan kata lain, pers dipercaya 

untuk mewarisi nilai-nilai tertentu di masyarakat. Pers akan mempertimbangkan 

nilai-nilai tertentu yang terdiri dari adat-istid\adat, budaya, norma-norma, dan 

semua hal yang terdapat dalam masyarakat sebagai pertimbangan penting ketika 

akan memberitakan suatu peristiwa ke masyarakat karena bagaimanapun juga pers 
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adalah lembaga sosial (institusi sosial) yang merupakan bagian dari subsistem dari 

sistem sosial.  

De Rooy (1974, dalam Oetama, 1987:77) mengatakan, “ apabila seseorang 

ingin memperoleh gambaran dari struktur, bentuk, dan cara kerja media massa 

pers, radio, televise, pertama-tama harus diperhatikan corak masyarakat, tempat 

media massa itu berfungsi …” lebih lanjut ia member gambaran bahwa “cirri-ciri 

fundamental masyarakat di bidang sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial 

budaya, seperti yang menampakkan diri sepanjang sejarahnya, ternyata pada 

umummnya menentukan corak media massa yang bekerja di dalamnya dan cara 

media tersebut menjalankan tugasnya.” 

Dalam keseharian suatu informasi sering kali menjadi suatu alasan untuk 

melakukan sesuatu, dalam hal ini Pers memiliki peran dan tanggung jawab besar 

dalam penyebaran informasi yang menjadi acuan untuk bertindak. Karena itu 

sumber daya manusia termasuk didalamnya pengalaman, pengetahuan dan tingkat 

psikis merupakan titik akhir sebuah informasi di olah dan menjadi santapan 

berlanjut pada representasi.  

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dalam kunjungan di kediamannya 

oleh delegasi pertemuan Persatuan Pers Dunia Islam dengan 40 negara sebagai 

anggota menegaskan bahwa pers bekerja pada wilayah pikiran yang 

mempengaruhi tingkah laku manusia. “karena itu, kita harus jelas dalam 

menganalisis persoalan, seimbang, adil, jujur, dan tetap memperhatikan sisi 

kemanusiaan dan kebahagiaan itu sendiri”. Dia menegaskan pula pentingnya 

peran pers dalam pembangunan internasional, pers harus ikut melawan pinindasan 
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dan kolonialisme yang merusak kemerdekaan dan martabat orang “Semua bangsa 

punya kebebasan da martabat yang harus dihargai”. (kompas, 31 Oktober 2011:9) 

Merurut McQuail (1994:70), ada beberapa fungsi utama suatu media bagi 

masyarakat, yaitu: 1) Fungsi informasi dengan cara menyediakan informasi 

tentang peristiwa dan kondisi masyarakat dan dunia, menunjukkan hubungan 

kekuasaan, dan memudahkan inovasi. 2) Korelasi  adalah menghubungkan 

peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan cara menjelaskan, menafsirkan, 

mengomentari makna peristiwa dan informasi. Melakukan sosialisasi, membentuk 

kesepakatan, menentukan urutan yang mana yang duluan menjadi prioritas 

danmeberikan status yang relative dan terakhir adalah menunjang otoritas dan 

norma-norma yang mapan. 3) kesinambungan, media digunakan sebagai tempat 

untuk mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan 

khusus (sub kultur) serta perkembangan budaya baru selain itu juga berfungsi 

untuk meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai. 4) Hiburan dan yang terakhir 

adalah sebagai mobilisasi, yaitu mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam 

bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan, dan kadang terhadap 

pers untuk mengetahui kenyataan alam dan kehidupan disekitarnya (bahkan jauh 

diluar dirinya). Wilbur Schramm (1073, dalam nurudin, 2007:70) menyatakan 

bahwa bagi masyarakat, pers dianggap sebagai pengamat, forum, dan guru 

(watcher, forum, dan teacher). 

Disisi lain, persepsi atau pendapat serta realitas yang ada di masyarakat 

dapat dibengkokkan oleh media. Melalui media, masyarakat dapat menolak atau 

menyetujui suatu kebijakan dari pemerintah karena media memiliki kekuatan 



13 
 

untuk mempengaruhi sikap dan perilaku public sesuai dengan keinginan media itu 

sendiri dengan cara menekankan atau menghilangkan simbol-simbol, kalimat, 

serta data-data tertentu jika dipandang dari paradigma konstruksionis. Dimana 

paradigma ini beranggapan bahwa berita atau realita di media adalah suatu 

fenomena yang telah di konstruksikan sedemikian rupa oleh media, tidak seratus 

persen sama dengan kejadian atau peristiwa yang ada dilapangan. Melainkan ada 

yang ditonjolkan sebagian dan dihilangkan sebagian sesuai dengan sudut 

kepentingan media yang bersangkutan, tentu saja tanpa mengurangi nilai 

faktualitas dari suatu peristiwa. Sebagaimana G. J Aditjondro yang dikuti oleh 

Sobur (2009:165) menyatakan bahwa media massa dapat membingkai suatu 

peristiwa atau menyajikan realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak 

di ingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan 

sorotan terhadap aspek-aspek tertentu saja, dengan menggunakan istilah-istilah, 

foto/gambar, dan alat ilustrasi lainnya.       

Setiap orang memiliki persepsi sendiri mengenai suatu kebenaran. 

walaupun kebenaran mengenai kaki gajah yang dimiliki oleh masing-masing 

orang buta diatas digabungkan tetap saja tidak menghasilkan “seekor gajah”. Oleh 

karenanya hasil akhir dari suatu “kebenaran” yang ada di media akan sangat sulit 

di tepis oleh masyarakat. 

 Hubungan antara pers dan pemerintah juga tak kalah kuatnya. bagaimana 

sistem pemerintah yang terdapat dalam sebuah negara akan sangat berpengaruh 

pada kebijakan atau system pers itu sendiri. Harus diakui bahwa setiap negara 

mempunyai bentuk dan sistem persnya sendiri dikarenakan system pers tidak 
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dapat lepas dari bentuk system sosial dan bentuk pemerintahanya, hal ini terjadi 

karena msing-masing negera mimiliki tujuan, fungsi dan latar belakang sosial 

politik yang  berbeda- beda pula. John  C. Meril, secara tegas menyatakan bahwa 

“a nation’s press or media system is closely to the political system”. Hal serupa 

juga dikatakan oleh Lioyd Sommerland (1966), “sebagai institusi sosial pers 

mempunyai fungsi dan sifat yang berbeda-beda, tergantung pada sistem politik 

ekonomi dan struktur sosial dari negara dimana pers itu berada” (Rachmadi, 

1990:30). Nurudin (2009:71) menambahkan bahwa nilai, filsafat hidup dan 

ideologi suatu negara juga turut berperan besar dalam mempengaruhi sebuah pers. 

 Sebaliknya, pers juga dapat mempengaruhi pemerintah dengan 

melaksanakan fungsinya sebagai kontrol sosial. Pers akan memberitakan 

kebijakan-kebijakan atau sampai sejauh mana kinerja pemerintah kepada 

masyarakat. Dengan kata lain, pers yang melaksanakan fungsinya sebagai 

“awatch dog” ini sebagai tindakan untuk membela kepentingan publik. Sehingga 

pada akhirnya langsung ataupun secara tidak langsung pers akan mempengaruhi 

kebijakan politik atau kinerja pemerintah yang telah dilaksanakannya. Mennurut 

Rachmadi (1990:22) ada dua masalah yang erat kaitannya dengan kontrol sosial, 

yakni konfrontasi dan deviasi. 

Konfrontasi adalah penyesuaian diri dengan masyarakat, dengan 

mengikuti norma-norma yang berlaku. Jika perilaku seseorang tidak sesuai atau 

bertentangan dengan norma yang berlaku, maka ia akan dicelaoleh anggota-

anggota masyarakat. Sedangkan deviasi adalah penyimpangan dari kaidah-kaidah 

dan nilai-inilai yang ada dimasyarakat. Contoh dalam skala internasionalnya 
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adalah konflik yang berakhir dengan perang yang terjadi di Negara Libya antara 

kubu Pro khadafi dengan NTC (National Transitional Council) dewan transisi 

nasional. Dengan memberitakan peristiwa diatas, media sedang menjalankan 

fungsi kontrol sosial dalam mempengaruhi kebijakan politik pemerintah. 

 Dimensi sejarah dan pertumbuhan serta perkembangan pers dunia dikenal 

empat macam teori atau konsep dasar tentang pers, yang masing-masing 

mencerminkan keqadaan masyarakat tau sistem pemerintahannya. Fred Siebert, 

Wilbur Schramm, dan Theodore Peterson dalam bukunya Four Theories Of the 

Press (1963), ada empat kelompok besar teori (sistem) pers, yaitu sistem pers 

otoriter (authoritarian), sistem pers liberal (libertarian), pers komunis (Marxist), 

dan yang terakhir adalah sistem pers tanggung jawab sosial (social responsibility) 

(Rachmadi, 1990, dalam nurudin, 2009:72). 

 Sistem pers otoriter merupakan pers yang sepenuhnya berada dalam 

kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah secara langsung menguasai 

dan mengawasi kegiatan media massa. Mussolini (italia) dan Adolf Hitler 

(jerman) merupakan dua penguasa yang mewarisi sistem pers otoriter. Teori pers 

liberal berpendapat bahwa pers harus memiliki kebebasan yang seluas-luasnya 

untuk membantu masyarakat mencari kebenaran, dengan kata lain kebebasan pers 

adalah esensi dari kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia. Teori pers 

komunis (marxist) adalah sistem dimana pers harus tunduk dan patuh pada 

perintah dan kontrol dari pemerintah atau partai, dengan kata lain pers adalah alat 

pemerintah dan merupakan bagian integral dari negara (pers ditujukan untuk 

melakukan apa saja yang terbaik bagi pemerintah/partai). Kritik diijinkan, akan 
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tetapi tidak dalam hal ideologi. Dan yang terakhir adalah sistem pers tanggung 

jawab sosial, dasar pemikiran teori ini adalah kebebasan pers harus disertai 

tanggung jawab ke masyarakat. Sebagaimana Theodore Peterson mendasarkan 

pandangannya pada suatu prinsip bahwa “kebebasan pers harus disertai dengan 

kewajiban-kewajiban, dan pers mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab 

kepada masyarakat guna melaksanakan tugas-tugas pokok yang dibebankan 

kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern seperti sekarang ini” 

(Rachmadi, 1990:31-48). 

 Negara Indonesia pernah mengalami semua massa pers diatas. Namun 

secara teoritis sesuai dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1988, ideologi 

dan teori pers indonesia sebelumnya cukup ideal, yaitu “bebas dan bertanggung 

jawab” atau sering juga dikenal dengan “pers pancasila”.  

E.3 Ideologi Media 

Secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Greek, terdiri atas kata 

Idea dan Logia. Idea berasal dari kata idein yang berarti melihat, idea dalam 

Webster’s New Colligiate Dictionary berarti “something existing in the mind as 

the result of the formulation of an opinion, a plan or the like” (sesuatu yang ada 

di dalam pikiran sebagai hasil perumusan sesuatu pemikiran atau rencana) 

sedangkan logis berasal dari kata logos yang berarti word. Kata ini berasal dari 

kata legein  yang berarti to speak (berbicara). Selanjutnya kata logia berarti sciene 

(pengetahuan) atau teori.  

  Ideologi, Marx dan Engels memberikan pandangan bahwa ideologi atau 

gagasan merupakan suatu konsep yang tidak abstrak, ideologi merupakan piranti 
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yang dengannya ide-ide dari kelas berkuasa dapat diterima di dalam masyarakat 

sebagai suatu yang normal dan natural. (Sobur,2009 :64) 

Ada sejumlah definisi ideologi. Penulis yang berbeda menggunakan istilah 

ini untuk memastikan secara berbeda pula, dan tidak gampang untuk memastikan 

penggunaannya pada setiap konteks. Raymond Williams (1976, dalam Sobur, 

2009:64) menemukan tiga penggunaan utama: 

1) Suatu sistem keyakinan yang menandai kelompok atau kelas tertentu 

2) Suatu sistem keyakinan ilusioner-gagasan palsu atau kesadaran palsu yang 

dikontraskan dengan pengetahuan sejati atau pengetahuan ilmiah. 

3) Proses umum produksi makna dan gagasan. 

Penggunaan pertama lebih pada aspek psikologis, penggunaan kedua bisa 

mencakup media ideologis, yakni mencakup sistem-sistem pendidikan, hukum, 

serta media massa. Aspek penggunaan ketiga lebih menekankan pada istilah yang 

digunakan untuk melukiskan produksi sosial atas makna. 

 Ideologi sebuah media massa termasuk pada penggunaan kedua, yakni 

ideologi yang dipercayai sebagai sebuah sistem keyakinan ilusioner (gagasan atau 

kesadaran palsu) yang dikontraskan dengan pengetahuan ilmiah. Sejalan dengan 

pemikiran Alhusser yang mendefinisikan ideologi sebagai representasi dari relasi 

imajiner seseorang dengan realita yang terjadi disekitarnya. (Althusser, 2004) 

Jadi, ideologi adalah kepercayaan yang tertanam tanpa disadari, kepercayaan yang 

dipoles sedemikian rupa sehingga tidak seperti kepercayaan. Ideologi sebuah 

media massa berupa citra ideal yang dikemas oleh media massa seperti fakta dan 

dipahami sebagai realitas kongkrit. 
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 Implikasi yang diperoleh dari konsep ideologi Althusser adalah siapapun 

tidak dapat terlepas dari ideologi dan setiap orang berperan menyebarkan ideologi 

dan menjadikan masyarakat ideologis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 

tidak mungkin ada sebuah masyarakat yang terbebas dari ideologi, termasuk di 

dalamnya adalah sebuah organisasi media massa. Mengutip paradigma Peter D. 

Moss dalam Eriyanto (2009), ideologi media massa menghasilkan wacana media 

massa berupa konstruksi kultural, termasuk berita surat kabar. Hal ini menjadikan 

suatu kesimpulan bahwa sebuah ideologi media massa dapat tercermin dari isi 

media massa berupa produk dari media massa tersebut. Menurut Eriyanto (2009), 

isi dari sebuah media dipengaruhi oleh tiga pendekatan utama, yakni: 

1) Pendekata politik ekonomi media seperti faktor pemilik media, modal dan 

kekuatan politik ekonomi diluar pengelolaan media. 

2) Pendekatan organisasi media berupa hasil dari mekanisme yang ada dalam 

ruang redaksi seperti praktik kerja, profesionalisme dan tata aturan serta 

kebijakan redaksi. 

3) Pendekatan kulturalis, yang berupa gabungan antara pendekatan politik 

ekonomi dan pendekatan organisasi dalam ruang pemberitaan. 

Ideologi sebuah media massa tidak hanya dilihat dari isi media, tetapi 

salah satunya juga dapat dilihat dari sisi pendiri institusi media. Bahwa faktor 

terpenting adalah pendiri institusi media memegang peranan yang penting sebagai 

filter dari sebuah media massa. 
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E.3.1 Objektifitas dan Ideologi Media 

Objektifitas media dianggap sebagai konsep utama dari sebuah kualitas 

informasi yang disampaikan oleh media tersebut. Objektifitas oleh McQuail 

(2000) diartikan sebagai hilangnya subjektifitas dan pengaruh perasaan personal. 

Makna objektivitas berasal dari berbagai sumber, Oleh Karena itu objektivitas 

tersebut mengandung sekian banyak pengertian. Pada umumnya, sesuatu 

dikatakan objektif apabila disandarkan pada fakta yang diungkapkan oleh 

seseorang. Ada banyak kriteria yang disodorkan untuk mengamati objektivitas 

media massa. Salah satunya adalah apa yang pernah disampaikan Westershal 

(1983). Berikut merupakan bagan Westershal: 

 

    

   

 

 

 
Gambar 1 : komponen sistem objektifitas berita menurut Westerhal, 1983 
Sumber     : Denis McQuail< Mcquail’s Communication Theory, 2000, p.173 
 
Dalam bagan diatas, Westershal membagi objektivitas kedalam dua 

kriteris, yakni faktualitas dan impartialitas. Faktualitas bisa diwujudkan jika 

didukung oleh kebenaran dan relevansi. Kebenaran, (truth) antara lain: keutuhan 

laporan, ketepatan yang ditopang oleh pertimbangan independent dan tidak 

adanya keinginan untuk menyalah arahkan atau menekan. Relevansi (relevance) 

lebih sulit ditentukan dan dicapai secara objektif. Namun demikian, pada dasarnya 

relevansi sama pentingnya dengan kebenaran dan berkenaan dengan proses 

            Kebenaran 

      Kefaktualan           Faktor Informasi 

Objektifitas          Relevansi 

      Impartialitas    Keseimbangan 

      Netralitas 
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seleksi, bukannya dengan bentuk atau penyaji. Relevansi juga mensyaratkan 

perlunya proses seleksi  yang dilaksanakan menurut prinsip kegunaan yang jelas, 

demi kepentingan calon penerima dan masyarakat (Nordenstreng, 1974). 

Imparsialitas mempunyai dua kategori, keseimbangan (balance) dan netralitas 

(neutrality). Keseimbangan disini adalah pemberitaan harus meliput dua sisi yang 

berimbang (cover both side) dan netral berarti pekerja pers tidak boleh memihak 

dalam memberitakan sesuatu. 

Secara metaforik, Denis McQuail menunjukkan enam kemungkinan yang 

bisa dilakukan oleh media tatkala mengajukan realitas (Littlejohn, 2008:407): 

1. Sebagai jendela (a window). Media membuka cakrawala dan menyajikan 

realitas dalam berita yang apa adanya. 

2. Sebagai cermin (a mirror). Media merupakan pantulan dari berbagai 

peristiwa (realitas). 

3. Sebagai filter atau penjaga gawang (a filter or gatekeeper). Media menyeleksi 

realitas sebelum disajikan pada khalayak. Realitas disajikan tidak utuh lagi. 

4. Sebagai penunjuk arah, pembimbing atau penerjemah (a signpost, guide or 

interpreter). Media mengkontruksi realitas sesuai kebutuhan khalayak. 

5. Sebagai forum atau kesepakatan bersama (a forum or platform). Media 

menjadikan realitas sebagai bahan diskusi. Untuk sampai pada tingkat realitas 

inter-subyektif, realitas diangkat menjadi bahan perdebatan. 

6. Sebagai tabir atau penghalang (a screen or barrier). Media memisahkan 

khalayak dari realitas sebenarnya. 
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Media sebenarnya bukanlah ranah netral tanpa intervensi berbagai pihak. 

Tidak ada satu media pun yang memiliki sikap independensi dan objektifitas yang 

absolut, karena media tidak lain merupakan tempat bertemunya berbagai 

kepentingan. Hal ini berimplikasi pada pengkonstruksian sebuah realita pada 

media tersebut. Sebagai ilustrasi, dengan peristiwa yang sama sebuah media dapat 

mewartakannya dengan cara menonjolkan aspek tertentu. Sedangkan media 

lainnya meminimalisir, memelintir bahkan menutup aspek tersebut. Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa media apapun tidak terlepas dari bias-bias diluar kaidah 

mereka sebagai sebuah media.  

Media  merupakan sebuah institusi yang memiliki latar belakang baik yang 

berkaitan dengan individu maupun struktur yang kemudian menjadi ideologi 

organisasi media. Selain itu informasi yang diproduksi merepresentasikan 

fenomena yang melekat pada sumber informasinya. Informasi itu sendiri, yang 

secara sadar atau tidak  mengkonstruksi realitas kaearah ideologi tertentu.   

Seperti yang dikatakan oleh Marshal McLuhan, “the medium is the 

message,” medium (media) itu sendiri merupakan pesan. ‘apa yang dikatakan’ 

oleh media ditentukan secara mendalam oleh medianya. Disadari bahwa dibalik 

pesan-pesan yang disalurkan oleh media tersembunyi berbagai sistem signifikansi 

yang mengandung muatan ideologis yang berpihak kepada kepentingan yang 

berkuasa (Budiman, 1999:12). 

Daniel Hallin membuat gambaran yang menjelaskan bagaimana sebuah 

berita ditempatkan dalam peta ideologi. Hallin membagi dalam tiga bidang, yaitu 

bidang penyimpangan (sphere of deviance), bidang kontroversi (sphere legitimate 
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controversy), dan bidang konsensus (sphere of consensus). Bidang-bidang ini 

menjelaskan bagaimana peristiwa dipahami dan ditempatkan oleh media. 

Gambar 1.2 

Peta Ideologi Daniel Hallin 

 
(Sumber: Eriyanto, 2009: 127) 

Dalam wilayah penyimpangan, suatu peristiwa, gagasan atau perilaku 

tertentu dikucilkan dan dipandang menyimpang oleh masyarakat berbagai 

komunitas. Misalnya perilaku gay atau lesbian, bidang ini menunjukkan 

bagaimana terjadinya kesepakatan umum sehingga peristiwa, gagasan, atau 

realitas dipahami dalam bingkaian yang sama. 

Bidang kedua adalah wilayah kontroversi. Kalau pada bidang yang paling 

luar ada kesepakatan umum bahwa realitas (peristiwa, perilaku, atau gagasan) 

dipandang menyimpang dan buruk, dalam area ini realitas tersebut masih 

diperdebatkan atau dipandang kontroversial. Kegiatan seksual misalnya, ia tidak 

serta merta dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang, tetapi diperdebatkan. 

 

 
 
 
 

 

Sphere of Deviance
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Sphere of 
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Bias adalah simpangan; (2) Fis belokan arah dr garis tempuhan krn 

menembus benda bening yg lain (spt cahaya yg menembus kaca, bayangan yg 

berada dl air). (http://kamusbahasaindonesia.org/bias) 

 Sedangkan wilayah yang paling dalam adalah consensus. Wilayah ini 

menunjukkan bagaimana realitas tertentu dipahami dan disepakati secara 

bersama-sama sebagai realitas yang sesuai dengan nilai-nilai ideologi kelompok. 

Wilayah ideologi yang digambarkan oleh Hallin ini menolong untuk menjelaskan 

bagaimana peristiwa diberitakan oleh wartawan. 

Hall melihat bagaimana proses kerja pembentukan dan produksi berita itu 

bukanlah sesuatu yang netral, melainkan ada bias ideologi yang secara sadar atau 

tidak sadar tengah dipraktikkan oleh wartawan. Di sini media digambarkan 

dikuasai oleh kelompok tertentu yang dominan, yang berperan dan punya 

kekuatan untuk mempengaruhi khalayak. Media dipandang sebagai agen 

konspiratif yang menyembunyikan fakta, menampilakn fakta tertentu yang 

dikehendaki, dan secara sadar mengelabui khalayak untuk kelompok dominan. 

E.4 Media Cetak sebagai “Awatch Dog” dan “Agent Persuasive”. 

Sebagai suatu alat menyampaikan berita, penilaian, atau gambaran umum 

tentang banyak hal, pers mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai instansi 

yang dapat membentuk opini publik, antara lain, karena media juga dapat 

berkembang menjadi kelompok penekan atas suatu ide atau gagasan, dan bahkan 

suatu kepentingan atau citra yang ia representasikan untuk diletakkan dalam 

konteks kehidupan yang lebih empiris.  
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Media dapat memberikan pengaruh-pengaruh “positif” maupun “negatif”, 

ini bisa terjadi bergantung pada dimensi kepentingan yang diwakili. Dalam 

konteks media massa sebagai institusi informasi, Karl Deutsch (dalam Effendy, 

2000:235), menyebutnya sebagai “urat nadi pemerintah” (the nerves of 

government). Hanya mereka yang mempunyai akses kepada informasi yang bakal 

menguasai percaturan kekuasaan. Atau paling tidak, urat nadi pemerintah itu 

sebenarnya berada di jaring-jaring informasi. Bahkan, fungsi media yang terlebih 

dalam posisinya sebagai institusi informasi, dapat pula dipandang sebagai faktor 

yang paling menentukan dalam proses-proses perubahan sosial-budaya dan 

politik. 

 Fungsi pers sebagai “watch dog” yang dimaksudkan disini adalah sebagai 

kontrol, kritik, dan melakukan pengawasan terhadap masyarakat atau pemerintah 

dalam sebuah negara. Pers akan selalu “menyalak” ketika melihat penyimpangan 

dan ketidak adilan dalam suatu masyarakat atau negara. Dengan ciri seperti itu, 

bisa jadi pers dikatakan sebagai institusi sosial yang tidak tidur. 

 Meningkatnya pertukaran informasi sekarang ini, fungsi kontrol tidak 

hanya dilakukan dalam negara tempat dimana pers itu tumbuh dan berkembang, 

lebih dari itu pers juga dituntut untuk melakukan pengawasan terhadap segala 

sesuatu yang terjadi diberbagai belahan dunia.  

Nurudin (2009:75-77) membagi fungsi pengawasan menjadi dua bagian 

yaitu warning of beware surveillance  atau pengawasan peringatan dan 

instrumental surveillance atau pengawasan instrumental. Pengawasan peringatan 

yang dilakukan oleh pers bisa melalui informasi yang berisi himbauan atau 
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peringatan akan suatu prediksi tentang kondisi yang mengancam. Serangan 

Amerika yang mayoritas ditujukan pada negara penghasil minyak dunia dan 

negara yang menentang kebijakan dunia. Sedangkan untuk pers sebagai pengawas 

instrumental bisa dimaknai pers sebagai tempat informasi yang bermanfaat. Selain 

itu fungsi pers yang lain yaitu memberikan informasi, hiburan, pembelajaran, 

swadaya atau fungsi ekonomi.  

 Dilain sisi pers sebagai lembaga, juga merupakan ranah tempat 

berkumpulnya berbagai kepentingan dan ideologi, sehingga terkadang bertindak 

subyektif, tendensius, atau bahkan berbau SARA. Oleh sebab itu pers juga 

memerlukan pengawasan dan dikontrol. 

 Rachmadi (1990:23) mengatakan bahwa “the watch dog or the press 

sesungguhnya adalah masyarakat. Masyarakat yang sudah sadar benar akan fungsi 

sosial pers, sadar akan aturan permainan pers”. Hanya masyarakat seperti itulah 

yang ampu memposisikan dirinya sebagai alat kontrol pers, tentunya tidak dengan 

tindakan anarkis. 

 Fungsi lain yaitu sebagai Agent Persuasive. Media ini bertujuan 

melakukan konstruksi sebuah berita, agar masyarakat atau khalayak pembaca 

memiliki persepsi atau pendapat yang sama dengan media itu sendiri dengan 

didukung oleh gaya bercerita, gambar/foto atau pendekatan pada kata-kata 

tertentu. Dalam fungsinya ini media memiliki kemampuan untuk menggerakkan 

seseorang untuk bertindak suatu hal.  

Ratusan nyawa menjadi korban kekuasaan sang pemimpin otoriter Libya 

Moamar Khadafi,  runtuhnya kejayaan Khadafi ini disebabkan oleh apa dan siapa? 
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Tanpa adanya media massa sebagai mediasi (penghubung) diantara mereka 

dengan peristiwa diatas. Dan secara sadar atau tidak sadar, media terlebih dahulu 

akan melakukan konstruksi perang antara Pro Khadafi dengan Dewan Transisi 

Nasional Libya, selanjutnya di beritakan ke publik untuk dibaca. Pembentukan 

sikap atau opini publik yang merupakan hasil dari mengkonsomsi suatu informasi 

tentunya menjadi tujuan yang akan selalu dilaksanakan oleh media. 

E.5. Media dan Liputan Konflik 

Posisi media dalam sebuah peliputan konflik dapat dimaknai melalui 

penentuan angel dan bagaimana mereka mengkonstruksi beritanya. Pamela J. 

Shoemaker dan Stephen Reese (dalam Syahputra, 2007:54-60) mengatakan bahwa 

konstruksi berita adalah sebuah kesatuan informasi verbal dan visual yang 

didistribusikan secara kuantitatif dan kualitatif dalam isi (content) media.  

Selanjutnya, mereka menyebutkan banyak faktor yang dapat mempengaruhi isi 

media, faktor tersebut adalah: 

1. Faktor Individu, yaitu wartawan atau jurnalis merupakan yang terkait 

langsung pada sebuah realitas yang akan dilaporkannya, penyusunan 

beritanya dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengalaman, kesukaan, 

agama, gender dan sikap terhadap peristiwa 

2. Faktor Rutinitas Media 

Setiap media biasanya berbeda dalam menentukan suatu berita. Dalam 

media cetak, proses penyelesaian berita yang akan ditampilkan lebih ketat 

dan berjenjang. Pada media cetak,  wartawan – desk – redaktur – editor.  

3. Faktor Organisasi Media, setiap orrganisasi, media massa tentu memiliki 
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tujuan. Dan tujuan tersebut seringkali memberi pengaruh pada isi berita. 

Pengelola dan wartawan bukanlah satu-satunya yang paling menentukan 

isi berita. Mereka hanya pekerja mediayang terkadang harus patuh pada 

aturan perusahaan media. 

4. Faktor Eksternal, meliputi 1) pemerintah (state), system dan kebijakan-

kebijakn yang ada di pemerintahan sangat mempengaruhi isis media, suatu 

bentuk intervensi pemerintah terhadap media. 2) Market, media 

melakukan prakteknya atas dasar kaidah : produksi-konsumsi-untung. 

Deddy N. Hidayat dalam Syahputra (2006:58) praktek media tersebut 

menggunakan logika (money-commodities-more money). Artinya , logika 

kepentingan akumulasi modal menentukan siapa dan apa yang akan 

dikesampingkan. 3) Publik, merupakan media yang seharusnya jujur dan 

bersih pada public justru mengkomersilkan publik. Dalam posisi yang 

terhimpit, tidak jarang public memiliki kecerdasan sosial justru malah 

mempengaruhi konstruksi isi berita media.konstruksi berita sebagai 

produksi sosial yang dilakukan oleh public tersebut dapat berlangsung 

secara dialektika dan terus-menerus. 

5. Faktor Ideologi, ideologi yang diartikan sebagai kerangka berfikir atau 

kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat 

realitas dan bagaimana mereka menghadapinya. Ideology bersifat abstrak, 

bias berhubung dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan 

realitas. 

Untuk menghindari “konflik teori” terhadap pendefinisisan konflik itu sendiri, 
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berikut definisi sejumlah pakar dalam memahami konflik itu apa dan bagaimana.  

a) Barbara Salert (1976), konflik sebagai benturan struktur dalam masyarakat 

yang dinamis, antara struktur dominan dan struktur yang minimal. 

b) Charles Tilly (1986), konflik merupakan hasil dari kalkulasi politik para 

pemimpin yang memobilisasi sumberdaya internal kelompoknya untuk 

menyikapi peluang publik yang terus berubah. 

c) Sigmund Freud, konflik sebagai pertentangan antara dua kekuatan atau 

lebih yang mengandung agresifitas dan diekspresikan. 

d) Schermerhon, Hunt dan Osborn, konflik terjadi saat muncul 

ketidaksepakatan dalam setting sosial yang dapat ditandai dengan friksi 

emosional antara individu atau kelompok. 

e) Ted Robert Gurr (1970), konflik merupakan penggunaan atau ancaman 

penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh actor atau kelompok yang 

menentang negara. 

Kendati konflik sudah merupakan takdir bagi perjalanan sejarah 

kemanusiaan, akan tetapi beberapa pakar konflik selalu berkeyakinan ada jalan 

keluar dari setiap konflik yang terjadi. Dalam perspektif jurnalisme professional 

yang mengetengahkan konflik, informasi dari seorang wartawan yang 

bersinggungan langsung dengan konflik akan menjadi aset atau pendorong 

terjadinya suatu konflik. Akan tetapi disisi lain posisi wartwan juga dapat 

memberikan konstribusi untuk mengurangi konflik dengan apa yang disebut 

resolusi konflik, menyelesaikan konflik secara bersama-sama suatu yang menjadi 

perbedaan melalui berita-beritanya.  
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Pengamat budaya Akiba, Adoni, dan Bantz (1990, dalam Syahputra, 2006: 

65), mereka mengatakan jurnalis melalui media tempat dirinya bekerja menjadi 

titik silang yang paling strategis untuk mengupayakan berakhirnya konflik atau 

memperpanjang, bahkan memperluas konflik. Media yang menyajikan konflik 

cenderung sebagai realitas sosial, tetapi sebagai komoditi sosial. Situasi seperti ini 

terbukti pada pengamatan silang budaya memperlihatkan bahwa berbagai konflik 

merupakan fokus yang paling dominan buat komoditi informasi. 

Dalam proses media sebagai pembentukan terhadap pemaknaan konflik, 

seperti memberi definisi dan menjelaskan akar mula konflik menjadi tugas media 

untuk merumuskannya bersama-sama dengan masyarakat (public). Bisa 

dirumuskan lagi bahwa masyarakat (public) memiliki hak untuk menerima atau 

mengetahui informasi peristiwa yang sebenarnya sebagai pembentuk sikap dan 

tanggapan mengenai apa yang diberikan pada suatu berita konflik. Akan tetapi ini 

akan mengalami benturan dengan posisi media dalam setting konflik akan sangat 

menyentuh dan terkait erat dengan frame media dan agenda setting media, dimana 

satu hal yang paling penting dalam proses peliputan adalah faktor psikologis dari 

jurnalis atau wartawan itu sendiri. 

E.6  Definisi Berita 

Beberapa Ilmuan dan pakar komunikasi memberikan definisinya tentang 

berita : 

a. Paul De Massenner dalam buku Here’s The News: Unesco Associate 

menyatakan, news atau berita adalah sebuah informasi yang penting dan 

menarik perhatian serta minat khalayak pendengar.  Charnley dan James M. 
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Neal menuturkan, berita adalah laporan tentang suatu peristiwa, opini, 

kecenderungan, situasi, kondisi, interpretasi yang penting, menarik, masih 

baru dan harus secepatnya disampaikan kepada khalayak (Errol Jonathans 

dalam Mirza, 2000:68-69). 

b. Doug Newsom dan James A. Wollert dalam Media Writing: News for the 

Mass Media (1985:11) mengemukakan, dalam definisi sederhana, berita 

adalah apa saja yang ingin dan perlu diketahui orang atau lebih luas lagi oleh 

masyarakat. Dengan melaporkan berita, media massa memberikan informasi 

kepada masyarakat mengenai apa yang ereka butuhkan. 

c. Mitchell V. Charnley lain lagi dalam mendifinisikan berita. “News”, katanya, 

“Is the timely report of fact or opinion that hold interest or importance, or 

both, for a considerable number of people”. Berita, menurutnya, adalah 

laporan aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik atau penting, atau 

keduanya, bagi sejumlah besar orang. 

d. Definisi lain yang dikumpulkan Assegaff (1983:23-24), Dean M. Lely 

Spencer, misalnya dalam News Writing menyatakan, berita adalah suatu 

kenyataan atau ide yang benar yang dapat menarik perhatian pembaca. Eric 

C. Hepwood menulis, berita adalah laporan utama dari kejadian yang penting 

dan dapat menarik perhatian umum (Mondry, 2008:132-133) 

e. Williard C. Bleyer dalam Newspaper Writing and Editing me, berita adalah 

sesuatu yang termasa yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat 

kabar, karena dia menarik minat atau mempunyai makna bagi pembaca surat 

kabar atau karena dia menarik para pembaca untuk membaca berita tersebut. 
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f. William S. Maulsby dalam Getting the News menegaskan. Berita bisa 

didefinisikan sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari 

fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik 

perhatian para pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut. Definisi 

jurnalistik, seperti dikutip Assegaff (1984:54), berita adalah laporan tentang 

fakta atau ide yang termasa, yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk 

disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca, entah karena dia luar biasa, 

entah karena penting atau akibatnya, entah pula karena dia mencakup human 

interest seperti humor, emosi dan ketegangan (Sumadiria, 2006:64-65). 

Namun, dari semua definisi diatas, jika disederhanakan, maka berita 

adalah informasi yang aktual tentang peristiwa, fakta dan opini yang memiliki 

unsur dan nilai-nilai berita yang melalui serangkaian proses produksi kemudian 

disebarluaskan melalui media. 

 E.6.1 Unsur-Unsur Nilai Berita dan Jenis Berita 

Septiawan Santana Kurnia (2005) menyatakan ada beberapa nilai berita, 

yang mendasari pelaporan kisah berita yaitu : Immediacy, Proximity, 

Consequence, Conflict, Oddity, Sex, Emotion, Prominence, Suspense, dan 

Progress. Dalam sebuah berita, bisa jadi terdapat beberapa nilai yang saling 

mengisi dan terkait dengan peristiwa yang dilaporkan wartawan. 

a. Immediacy (kesegaran/baru) 

Immediacy kerap diistilahkan dengan timelines. Artinya terkait dengan 

kesegeraan peristiwa yang dilaporkan. Sebuah berita sering dinyatakan sebagai 

laporan dari apa yang baru saja terjadi. 
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b. Proximity (kedekatan/jarak) 

Khalayak berita akan tertarik dengan berbagai peristiwa yang terjadi di 

dekatnya, di sekitar kehidupan sehari-harinya. Proximity adalah keterdekatan 

peristiwa dengan pembaca atau pemirsa dalam keseharian hidup mereka.  

c. Consequence (konsekuensi) 

Berita yang mengubah kehidupan pembaca adalah berita yang 

mengandung nilai konsekuensi. Lewat berita kenaikan BBM (Bahan Bakar 

Minyak), masyarakat dengan segera akan mengikutinya karena terkait dengan 

konsekuensi ekonomi sehari-hari yang harus mereka hadapi.  

d. Conflict (konflik/pertentangan) 

Peristiwa perang, demonstrasi, atau kriminal, merupakan contoh elemen 

konflik di dalam pemberitaan. Perseteruan berbagai pihak merupakan elemen 

natural dari berita-berita yang mengandung konflik. 

e. Oddity (keanehan/keluarbiasaan) 

Peristiwa yang tidak biasa terjadi akan segera menarik perhatian 

masyarakat. Kelahiran bayi kembar lima, Anggota Kepolisian Gorontalo yang 

mendadak menjadi artis, dan sebagainya merupakan hal-hal yang akan menjadi 

perhatian masyarakat. 

f. Sex (seks) 

Kerap seks menjadi satu elemen utama dari sebuah pemberitaan. Tapi, 

seks sering pula menjadi elemen tambahan bagi pemberitaan tertentu, seperti 

pada berita sports, selebriti, atau kriminal. 
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g. Emotion (emosi) 

Elemen ini kadang dinamakan dengan elemen human interest. Elemen ini 

menyangkut kisah-kisah yang mengandung kesedihan. Kemarahan, simpati, 

ambisi, cinta, kebencian, kebahagiaan, atau humor. Elemen emotion sama 

dengan komedi atau tragedi. 

h. Prominence (keterkenalan/tenama) 

Elemen ini adalah unsur yang menjadi dasar istilah “names make news”. 

Ketika seseorang menjadi terkenal, maka ia akan selalu diburu oleh pembuat 

berita. Unsur keterkenalan ini tidak dibatasi atau ditujukan kepada status VIP 

semata. Tempat, pendapat, dan peristiwa termasuk ke dalam elemen ini. 

i. Suspense (ketegangan) 

 Elemen ini menunjukan sesuatu yang ditunggu-tunggu, terhadap sebuah 

peristiwa, oleh masyarakat. Adanya ketegangan menunggu pecahnya perang  

krisis kepercayaan di Mesir, adalah salah satu contohnya. Namun, elemen ini 

tidak terkait dengan berita yang berujung pada klimaks kemisterian. 

j. Progress (kemajuan) 

 Elemen ini merupakan elemen “perkembangan” peristiwa yang ditunggu 

masyarakat. Kerusuhan di Mesir misalnya, upaya masyarakat Mesir membangun 

kembali pemerintahannya adalah elemen berita yang ditunggu masyarakat. 

 Unsur-unsur tersebut tidak berdiri sendiri dalam sebuah berita. Semakin 

banyak unsur dalam sebuah berita, maka semakin baik dan menarik pula berita 

tersebut. Selain unsur diatas, terdapat juga unsur invisible namun dapat dirasakan 

keberadaannya. Unsur-unsur tersebut meliputi:  
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a) Akurat atau Cermat 

Suatu berita harus ditulis dengan cermat seperti angka, nama maupun 

pernyataan. Karenanya seorang wartawan harus melakukan konfirmasi dan 

pemeriksaan kembali sebelum menulis berita. 

b) Lengkap 

Penulisan berta harus utuh agar khalayak mendapat informasi dengan benar, 

tapi bukan berarti harus dipanjang-panjangkan. Penulisan berita yang 

berputar-putar, akan membuat pembaca jenuh dan bingung menentukan inti 

informasi yang disampaikan. 

c) Kronologis 

Berita sebaiknya ditulis berdasarkan waktu peristiwa agar urutannya jelas dan 

tidak membingungkan pembaca. 

d) Daya tarik (magnitude) 

Penulisan berita harus pula menimbangkan daya tariknya. Bila daya tarik 

informasi yang diperoleh tidak ada, berarti informasi tersebut tidak layak 

dijadikan berita. 

e) Berimbang (balance) 

Penulisan berita yang berimbang atau cover both side, adalah dalam menulis 

berita tidak boleh ada pemihakan bila terdapat dua pihak yang berbeda. Tidak 

dibenarkan seorang wartawan atau reporter menulis hanya berdasarkan 

informasi dari satu pihak saja. Pekerja pers harus berusaha semaksimal 

mungkin mendapatkan informasi dari berbagai pihak yang bersebrangan, 

informasi yang berimbang. (Mondry, 2008; 141-142) 
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 Selain nilai-nilai berita, berita juga dibagi dalam beberapa jenis. Ini juga 

berkaitan dengan cara wartawan memasukkan berita penting atau tidak kedalam 

sebuah kategori tertentu. Jenis-jenis berita terdiri atas: 

1. Straight News (berita langsung) 

 Berita langsung adalah berita yang informasi yang diperoleh langsung dari 

sumber beritanya dan tanpa adanya opini penjelas dari wartawan. Jika terdapat 

pernyataan atau opini dari narasumber, hal tersebut adalah fakta yang diterima 

wartawan saat dilapangan. Penulisan straight news ini lebih mengutamakan 

aktualisasi informasinya. Straight News dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

a) Hard News : Berita mengenai peristiwa yang terjadi saat itu, dimana 

berita ini dibatasi oleh waktu dan aktualitas. Semakin 

cepat berita  tersampaikan maka akan semakin baik. Berita 

jenis ini dapat diambil dari peristiwa yang direncanakan 

seperti sidang istimewa ataupun berita yang tidak 

direncanakan, seperti kerusuhan atau bencana alam. 

b) Spot News : Berita ini serupa dengan hard news, tetapi kategori spot 

news merupakan berita langsung dari peristiwa yang tidak 

dapat diprediksi seperti, pembunuhan, kebakaran, 

kecelakaan dan lain-lain (Eriyanto, 2009:109-110). 

2. Depth News (berita mendalam) 

 Selain in depth reporting atau depth news, berita bentuk ini juga biasa 

disebut berita komprehensif (comprehensive news). Hal ini merupakan berita yang 

ditulis secara lengkap dan mendalam. 
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3. Investigation News 

 Berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari 

berbagai sumber. Penggalian berita ini berawal dari informasi yang masih 

dianggap sebagai isu atau belum diketahui kebenarannya, sehingga wartawan 

melakukan penelitian dan penyelidikan untuk mengungkap isu tersebut. 

4. Interpretative News 

  Berita Jenis ini adalah bentuk berita yang penyajiannya merupakan 

gabungan antara fakta dan interpretasi, atau berita yang dikembangkan dengan 

pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ditemukan. 

5. Opinion News 

 Berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para 

cendekiawan, sarjana, ahli, atau pejabat, mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi 

polesosbudhankam, dan sebagainya. 

6. Features (berita berkisah/karangan khas) 

 Features merupakan berita yang berupa karangan. Feature bisa disebut 

berita namun bukan berita dalam arti yang biasa, bukan sekedar berita faktual, 

melainkan berita yang dibuat menarik dengan dibumbuhi unsur human-touch, 

sentuhan perasaan manusia. Feature dimuat dalam media bukan sebagai berita 

penting, tetapi berita berbentuk deskriptif yang memiliki daya tarik yang tinggi.  

 Selain penggolongan jenis-jenis berita diatas, dalam perkembangannya 

berita mengalami segmentasi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Secara 

umum pemberitaan media (khususnya media cetak) tidak lepas dari berita-berita 
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yang sudah dibakukan dalam rubrik-rubrik yang tetap (Djuraid, 2007:45-66). 

Diantaranya: 

1) Berita Politik 

Berita dalam rubrik ini mengenai aktifitas politik yang dilakukan para 

pelaku politik, lembaga legislatif, pemerintah maupum masyarakat umum. 

2) Berita Ekonomi 

Berita ekonomi memiliki segmen pasar yang jelas, yaitu pebisnis dan 

pelaku usaha. Berita ekonomi berisi perubahan kurs rupiah, pergerakan 

bursa saham, indeks saham gabungan dan indikator perekonomian lain. 

3) Berita Kriminal 

Hampir semua media memuat berita kriminal, baik dalam rubrik 

khusus maupun dicampur dengan rubrik lain. Di beberapa media, rubrik 

kriminal sengaja disembunyikan agar tidak terlalu mencolok. Berita 

kriminal biasa berisi pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan. 

4) Berita olahraga 

Ketika masyarakat mulai bosan dengan berita politik dan kriminal, 

berita olahraga menjadi daya tarik tersendiri. Secara umum berita olahraga 

banyak diminati oleh pembaca diberbagai kalangan. Itulah sebabnya semua 

surat kabar menempatkan berita olahraga dalam halaman khusus dengan 

tampilan yang menarik. 

5) Berita human interest 

Berita tentang musik, film dan kehidupan para artis menjadi 

primadona dalam beberapa tahun terakhir. Ini ditandai dengan banyaknya 
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tabloid hiburan yang menapilkan seluk beluk kehidupan artis. Rubrik 

hiburan, seni dan life style mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. 

6) Berita Pendidikan 

Biasanya surat kabar menempatkan berita pendidikan bersama dengan 

berita lain. Tapi di kota yang memiliki banyak institusi pendidikan, berita 

ini ditempatkan sebagai rubrik khusus. Selain terkait dengan banyaknya 

lembaga pendidikan, rubrik ini juga memberi kesempatan kepada lembaga 

pendidikan untuk mempromosikan aktivitas lembaga tersebut. Berita ini 

biasanya berupa seminar, kegiatan ilmiah dan kegiatan pendidikan lainnya. 

7) Berita Pemerintahan 

Biasanya berita ini ditampilkan dalam berbagai aktifitas 

pemerintahan, baik kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Kadang berita 

pemerintahan disamakan dengan berita politik karena aktivitas politik 

memang identik dengan kekuasaan dan pemerintahan (Djuraid, 2007). 

E.7 Paradigma konstruksionis terhadap positivis dalam kajian media 

Secara umum berita sebagai sebuah  produk kerja wartawan-dipahami 

sebuah realita yang direpresentasikan secara utuh dan dengan apa adanya, persisi 

seperti realita yang terjadi (an sich) di lapangan. Terkadang istilah fakta dijadikan 

pembenaran untuk menutupi sisi subjektivitas dari para pekerja media.  

Berbicara mengenai pemberitaan media berarti tidak bias lepas dar 

pengertian objektivitas, dalam pengertian di sini adalah bahwa berita dipandang 

sebagai sesuatu yang tidak memihak, dua sisi dan netral. Objektivitas merupakan 

nilai prinsip dari media dalam menjaga kredibilitasnya. 
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 Peter L Berger mengatakan bahwa realitas terbentuk secara sosial, artinya 

sebagai sebuah institusi media akan langsung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 

(society) masyarakatnya. Media dipandang sebagai sebuah institusi yang tidak 

pernah lepas dari aspek sosial, politik dan ekonomi. Para media saling berlomba-

lomba mencari lahan (otoritas) untuk mendefinisikan realitas, sehingga realitas 

menjadi bagian dari kekuasaan. Dengan kata lain media tak pernah terlepas dari 

keseharian hidup masyarakat, mereka selalu mengalami proses dialektis yaitu 

eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi. 

 Pada proses eksternalisasi manusia mengeluarkan gagasan ketika 

berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Pada proses objektivikasi gagasan 

tersebut menjadi realitas objektif, sedangkan pada proses internalisasi realitas 

objektif tersebut tertanam kembali kepada manusia, melalui sosialisasi menurut 

kaca mata masyarakat terjadi ketika individu dapat hidup bermasyarakat di 

lingkungannnya, individu mengikuti konstruksi yang dipandang objektif pada saat 

itu, dan konstruksionis juga melihat bahwa keberhasilan sosialisasi menurut 

individu adalah jika ia dapat menerima legitimasi dari masyarakat. 

 Proses dialektis ini mempunyai implikasi bahwa pada proses innternalisasi 

tidak semua realitas terserap oleh kesadaran subjektif dengan baik sehingga 

konstruksi manusia tentang ralitas dunia itu tidak tunggal, melainkan berganda 

(multiple), sedangkan realitas yang menonjol menjadi bahasa sehari-hari dianggap 

sebagai suatu yang normal, objektif dan wajar. 

 Konstruksionis pada batasan ini menganggap bahwa apa yang orang sebut 

sebagai “kebenaran’ dan “pengetahuan objektif” sesungguhnya merupakan sebuah 
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perspektif tersendri. “kebenaran” dan “perspektif tersendiri” itu bukan ditemukan, 

melainkan diciptakan oleh individu. Apa yang dilihat nyata, tidak lain merupakan 

hasil konstruksi pikiran individu, dan sebenarnya ia bersifat majemuk, 

bertentangan, terkonstruksi dan bermakna tertentu. “kebenaran” adalah persoalan 

banyaknya informasi dan konstruksi yang secara mufakat dianggap yang terbaik, 

tercanggih dan disepakati pada saat tertentu. Oleh karena itu konstruksionis 

berpendapat bahwa “realitas objektif” hanya terdapat pada kognitif manusia saja. 

 Perbedaan yang mendasar atara konstruksionis dengan positivis, adalah 

jika pandangan konstruksionis melihat bahwasannya realitas berwajah ganda, 

plural (multiple) dan bagaimana itu didefinisikan, bergantung pada subjektivitas 

individu masing-masing. Konstruksionis mementingkan keunikan konteks dan 

makna-makna dalam memahami realitas, sehingga pada umumnya tidak 

mengutamakan pertanyaan objektif, dan berakibat memunculkan penjelasan yang 

bermacam-macam. 

Pandangan ini, berita bersifat subjektif, opini tidak dapat dihilangkan 

karena ketika meliput, wartawan melihat sebuah peristiwa dengan sudut pandang 

dan pertimbangan yang subjektif. Hal ini terjadi karena pemaknaan seseorang atas 

suatu realitas bisa jadi berbeda dengan orang lain. Penempatan sumber berita yang 

menonjol dibandingakan dengan sumber lain; menempatkan wawancara seorang 

tokoh lebih besar dari tokoh lain; liputan yang hanya satu sisi dan merugikan 

pihak lain; tidak berimbang dan secara nyata memihak satu kelompok, 

kesemuanya tidaklah dianggap sebagai kekeliruan atau bias, tetapi dianggap 

memang itulah praktik yang dijalankan oleh wartawan.(Eriyanto, 2009:27) 



41 
 

E.8. Analisis Framing 

 Analisis framing yang merupakan sebuah metode penelitian mengenai 

media massa yang dasar penelitian ini bermula dari teori konstruksi sosial. Pada 

teori konstruksi sosial dijelaskan bahwa realitas yang dilihat dan dibaca di media 

massa tersebut bukanlah merupakan realitas yang benar-benar terjadi, melaikan 

sebuah proses konstruksi oleh media-media yang bersangkutan.  

Analisis framing dalam implementasinya juga membuka peluang bagi 

implementasi konsep-konsep sosiologis, politik, dan cultural untuk menganalisis 

fenomena komunikasi, sehingga suatu fenomena dapat diapresiasi dan dianalisis 

berdasarkan konteks sosiologis, politis, atau kultural yang melingkupinya. 

(Sudibyo dalam Sobur, 2009:162). 

Pemikiran mengenai teori framing ini diperkenalkan oleh Sosiolog 

Interpretatif Peter L. Berger. Bagi berger, realitas itu tidak dibentuk secara 

alamiah, tidak juga sesuatuyang diturunkan oleh Tuhan, tetapi ia dibentuk dan 

dikonstruksi (Eriyanto, 2009:15). Dengan jelas teori tentang konstruksi sini 

menempatkan sebuah realitas itu dalam kotak obyektif, diaman realitas akan 

dipandang berbeda oleh setiap individu. Perbedaan sudut pandnag ini dikarenakan 

adanya perbedaan yang mendasar dari setiap individu, pengalaman , preferensi, 

tingkat pendidikan, dan lingkungan pergaulan yang berbeda. 

 Dalam perkembangan analisis framing, terdapat rumusan atau model 

perangkat framing yang kerap digunakan sebagai metode framing untuk melihat 

media mengemas berita. Model Zhongdang Pan dan Gerald M. kosicki yang 

merupakan modifikasi dari dimensi operasional analisis wacana Van Dijk.  
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Zhongdang Pan dan Gerald M. kosicki (1993), dalam tulisan mereka 

“Framing Analyst: An Approach to News Discourse” mengoperasionalkan empat 

dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing, yaitu: sintaksis, skrip, 

tematik, dan retoris. Keempat dimensi struktural ini 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 ide yang dihubungkan dengan 

elemen-elemen yang berbeda dalam teks berita diantaranya kutipan sumber, latar 

informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu kedalam teks secara keseluruhan 

kata. Frame berhubungan dengan makna, dimana seseorang memaknai suatu 

peristiwa dengan menggunakan perangkat tanda yang dimunculkan dalam 

teks.(Eriyanto, 2009:254) 

Adapun untuk menuntun kejelasan penelitian ini maka diuraikanlah 

dengan menggunakan model Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. kosicki. 

Dalam pendekatan ini framing dibagi menjadi empat struktur besar. Pertama, 

struktur sintaksis; kedua, struktur skrip; ketiga, struktur tematik; dan  keempat, 

struktur retoris.  

F. Metode Penelitian 

F.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif interpretatif 

menggunakan pendekatan analisis teks media. Paradigma penelitian didasarkan 

pada konstruksionis memandang realita kehidupan sosial bukan merupakan 

realitas yang netral. Oleh karena itu, konsentrasi analisis pada paradigma ini 
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adalah menemukan bagaimana peristiwa dan realitas tersebut dikonstruksi dan 

dengan cara apa konstruksi berita tersebut dibentuk oleh masing-masing media.  

F.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Dalam penelitian ini yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian adalah 

konstruksi media cetak nasional: Media Indonesia dan KOMPAS pada berita 

konflik Libya tentang kematian Moammar Khadafy, edisi 21 Oktober 2011– 30 

Oktober 2011. 

 Alasan memilih Media Indonesia dan KOMPAS yaitu untuk melihat 

fenomena konflik Libya tentang kematian Moammar Khadafy dibingkai dalam 

berbagai liputan seperti hard news, soft news, feature. Opini serta foto baik dalam 

skala nasional maupun lokal. Kedua media ini memiliki kesamaan dalam 

pemberitaan lebih pada berita politik, akan tersebut diatas bahwa dalam suatu 

peritiwa media selalu memiliki sudut pandang untuk menceritakan dan sudah pasti 

berbeda antara media satu dengan yang lainnya. Lebih jauh peneliti ingin 

mengetahui frame yang dipakai kedua media dalam memberitakan Koflik Libya 

tentang kematian Moammar Khadafy. 

 Harian Kompas telah menjadi referensi khalayak yang dipercaya sejak 

terbit pada tahun 1965. Harian Kompas termasuk ke dalam pers berkualitas 

(quality newspaper), yaitu penerbitan pers yang memilih cara penyajian yang etis, 

moralis dan intelektual (Amar, 1984 dalam Sumadiria, 2005: 39). Pers berkualitas 

dikelola secara konseptual dan profesional.Materi laporan, ulasan dan tulisan. 

 Surat kabar Media Indonesia merupakan surat kabar tekenal di Indonesia 

dengan karakter kebangsaannya. Surya Paloh merupakan pendiri harian ini yang 
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juga memiliki latar belakang di kancah politik dalam proses framing akan 

mendukung proses penerbitan berita. 

 Selain itu pemilihan edisi 21 Oktober 2011 – 30 Oktober 2011 didasarkan 

pada edisi ini karena pertimbangan bahwa pemberitaan konflik Libya memenuhi 

halaman utama harian Nasional paska Kematian Khadafy yang meninggal pada 20 

Oktober 2011. Seputar peristiwa kematian Khadafy menjadi berita utama harian 

nasional hampir dua minggu kedepan yaitu harian Media Indonesia dan 

KOMPAS.  

 Harian Kompas telah menjadi referensi khalayak yang dipercaya sejak 

terbit pada tahun 1965. Harian Kompas termasuk ke dalam pers berkualitas 

(quality newspaper), yaitu penerbitan pers yang memilih cara penyajian yang etis, 

moralis dan intelektual (Amar, 1984 dalam Sumadiria, 2005: 39). Pers berkualitas 

dikelola secara konseptual dan profesional.Materi laporan, ulasan dan tulisan. Pers 

berkualitas termasuk berat. Edisi dipilih paska Kematian Khadafy, dikarenakan 

peneliti lebih memfokuskan mengetahui frame yang dipakai oleh masing-masing 

media dalam menyajikan berita kematian Khadafy.  

F.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan latar alamiah atau 

natural, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi pada suatu konteks 

khusus yang alamiah yang ada, sehingga metode ini sering disebut metode 

naturalistic (J. Moleong, 2006:2-6). 

 Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara 

mengkliping berita-berita yang menjadi headline terkait dengan pemberitaan 
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konflik di Libya tentang kematian Moamar Khadafi yang diberitakan oleh media 

cetak nasional: Media Indonesia dan KOMPAS. Itu nantinya akan menjadi data 

inti (primer) bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Data primer itu akan 

dibantu dengan data-data lain yang didapat peneliti dari buku-buku literature atau 

bahan tertulis lainnya (data skunder), serta dibantu dengan media online yang 

relevan guna melengkapi referensi untuk memperkuat dan menunjang 

kelengkapan data dalam penelitian. 

F.4 Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini yaitu masing-masing berita dari masing-

masing media diperlakukan sama dengan menganalisis berita-berita yang menjadi 

headline yang terdapat di media cetak: Media Indonesia, dan KOMPAS. Dengan 

mengacu pada analisis framing model Zhoongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

(sintaksis, skrip, tematik, dan retoris) sebagai perangkat untuk menganalisis 

bingkai media yang ada pada masing-masing media (Media Indonesia dan 

KOMPAS) .  

 Peneliti menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald 

M. Kosicki dengan pertimbangan model ini berasumsi setiap berita mempunyai 

frame yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide. Apabila dilihat dari 

kelengkapan perangkat framing, model Zhongdang Pan dan Gerald M.kosicki 

lebih lengkap dan detil dalam menganalisis setiap teks yang ada. Model ini 

membagi struktur analisisnya menjadi empat bagian (Eriyanto, 2009:254), yaitu: 

Keempat struktur tersebut merupakan suatu serangkaian yang 

menunjukkan framing pada suatu media. Kecenderungan atau kecondongan 
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wartawan dalam memahami suatu peristiwa dapat diamati dari keempat struktur 

tadi. Dengan kata lain, “pembingkaian” itu sendiri dapat diamati dari bagaimana 

wartawan menyusun peristiwa ke dalam bentuk umum berita, sudut pandang 

berita,  cara mengisahkan peristiwa, kalimat yang dipakai, grafik atau gambar 

yang mengilustrasikan berita, serta pemilihan kata atau idiom yang diaplikasikan 

dalam sebuah berita. 

Pendekatan itu dapat digambarkan ke dalam skema sebagai berikut: 

Tabel 1.1 
Kerangka Analisis Framing Pan dan Kosicki 

STRUKTUR PERANGKAT 
FRAMING 

UNIT YANG DIAMATI 

SINTAKSIS 
Cara wartawan 
menyusun fakta 

1. Skema berita Headline, lead, latar 
informasi, kutipan sumber, 
pernyataan, penutup 

SKRIP 
Cara wartawan 
mengisahkan fakta 

2. Kelengkapan berita 5W + 1H 

TEMATIK 
Cara wartawan menulis 
fakta 

3. Detail 
4. Koherensi 
5. Bentuk kalimat 
6. Kata ganti 

Paragraf, proporsisi, 
kalimat, hubungan antar 
kalimat 

RETORIS 
Cara wartawan 
menekankan fakta 

7. Leksikon 
8. Grafis 
9. Metafora

Kata, idiom, gambar/foto, 
grafik 

 

1. Sintaksis 

Pengertian umum sintaksis adalah susunan kata atau frase dalam kalimat. 

Sedangkan dalam berita, sintaksis menunjuk pada pengertian susunan dari bagian 

berita headline, lead, latar informasi, sumber, penutup dalam suatu kesatuan teks 

berita secara keseluruhan. Dengan melihat pemilihan judul, lead, dan latar 

informasi lainnya oleh Kompas dan Media Indonesia, kita dapat menemukan 
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bagaimana kedua surat kabar tersebut mengkonstruksikan “Konflik Libya tentang 

kematian Moammar Khadafy. 

2. Skrip 

Skrip berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau 

menceritakan peristiwa kedalam bentuk berita. Laporan berita sering disusun 

sebagai suatu cerita. Perbedaan antara tulisan fiksi dan berita bukan terletak pada 

cara bercerita, melainkan fakta yang dihadapi.  Bentuk umum dari struktur skrip 

ini adalah pola 5 W + 1 H (who, what, when, where, why and how). Meskipun 

pola ini tidak selalu dapat dijumpai dalam setiap berita yang ditampilkan, 

informasi diambil oleh wartawan untuk dilaporkan merupakan aspek teknis 

sebagai sudut pandang wartawan dalam melihat sebuah peristiwa. 

3. Tematik 

Struktur tematik dapat diamati dari bagaimana peristiwa itu diungkapkan 

atau dibuat oleh wartawan. Kalau struktur sintaksis berhubungan dengan 

pernyataan bagaimana fakta yang diambil akan ditempatkan pada skema atau 

bagan berita, maka struktur tematik berhubungan dengan bagaimana fakta itu 

ditulis. Bagaimana kalimat yang dipakai, bagaimana menempatkan dan menulis 

sumber ke dalam teks berita secara keseluruhan. 

4. Retoris 

Struktur retoris dari wacana berita menggambarkan gaya atau kata yang 

dipilih untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan. Wartawan menggunakan 

perangkat retoris untuk membuat citra, menonjolkan sisi tertentu dan 

meningkatkan gambaran yang diinginkan dari suatu berita. Struktur ini melihat 
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cara wartawan menggunakan idiom, grafik, gambar dan metafora untuk 

mendukung tulisan dan menekankan arti tertentu pada pembaca. Begitupula yang 

dilakukan oleh Kompas dan Media Indonesia dalam upaya menonjolkan aspek 

tertentu mengenai konflik Libya tentang “kematian Moammar Khadafy”. 

 Unit yang diamati adalah teks, idiom, gambar/foto, dan grafis. Misalnya 

kata mati, tewas, gugur, meninggal, merenggang nyawa, mampus, akan memiliki 

konotasi yang berbeda-beda tergantung pemilihan kata mana yang akan diletakkan 

pada peristiwa tertentu. Data yang telah terkumpul oleh peneliti dalam bentuk 

dokumentasi selanjutnya akan dianalisa dengan model framing seperti yang telah 

peneliti paparkan diatas. Proses pengurutan data dalam analisis ini akan dilakukan 

sesuai dengan urutan pemberitaan yaitu pada 21 Oktober - 30 Oktober 2011. 

 Tujuan berualang kali peneliti paparkan yaitu ingin mengetahui bagaimana 

harian Media Indonesia dan harian KOMPAS yang merupakan harian nasional 

dalam melakukan konstruksi peristiwa yang berujung pada proses cetak pada 

pemberitaan kematian Moammar Khadafy. 

 

 

 

 

 

 

 

 


