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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara Republik adalah salah satu negara 

yang menganut paham demokrasi sebagai paham utamanya dalam berpolitik. 

Tidak ada satu negra di dunia ini yang mau di cap pemerintahannya tidak 

demokratis. Demokrasi menjadi bentuk kehidupan bernegara yang ideal, 

popular, dan menjadi idaman masyarakat dimana pun di seluruh dunia. Jika 

ditelusuri, hampir semua negara mencantumkan sistem pemerintahannya 

menganut prinsip-prinsip demokrasi dalam undang-undang dasarnya, 

sekalipun negara itu monarki absolut seperti Arab Saudi, Thailand, Jepang, 

Inggris. 

Demikian juga halnya Indonesia, sejak tahun 1945 telah banyak 

melakukan praktik-praktik keNegaraan dengan berbagai macam lebal 

demokrasi, mulai demokrasi parlementer, dmokrasi liberal, demokrasi 

terpimpin sampai demokrasi pancasila sekalipun dalam pelaksanaannya 

kadang cenderung authotarian, militerisme, dan liberalism (Cangara. 2009: 

66).  

Meskipun sudah melewati masa 67 tahun mengecap kemerdekaan, dan 5 

periode masa kepemimpinan (dimana 2 periode diantaranya melewati masa 

yang “kelewat” panjang) baru 1 dekade belakangan Indonesia merasakan 

bagaimana arti demokrasi yang sebenarnya. Pers benar-benar berfungsi 
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sebagai salah satu pilar demokrasi juga baru satu dekade belakangan ini. 

Sebelumnya, pers hanya dijadikan corong pemerintah dalam melaksanakan 

kebijakan-kebijakannya. 

Hubungan antara pers dan pemerintah sudah sekian lama berjalan sebagai 

suatu hubungan yang saling membutuhkan dalam memperjuangkan demokrasi 

melalui penciptaan good governance, transparency, dan akuntabel. Meskipun 

hubungan antara pers dan pemerintah mengalami pasang surut dalam 

memperjuangkan demokrasi, terutama dalam mengingatka para petugas 

Negara yang diberi lagitimasi sebagai wakil rakyat, namun kondisi itu tidak 

mengurangi nyali para wartawan untuk melaksanakan profesionalisme dengan 

rambu-rambu hokum yang bisa menjerat mereka dalam bentuk delik pidana. 

Bahkan dalam posisi yang lebih penting, pers atau media  ditempatkan pada 

posisi sebagai the fourth branch of government, yakni sebagai pilar keempat 

demokrasi selain legislative, eksekutif, dan yudikatif (Cangara. 2009:86-87)

Julukan pers sebagai sokoguru keempat  (the fourth pillar) dilahirkan 

pertama kali di Inggris di mana sokoguru pertama ialah ratu, kedua ialah 

parlemen (House of Commons dn House of Lords), ketiga ialah Gereja Inggris, 

dan akhirnya keempat ialah Pers. Julukan ini diberikan pers karena dapat 

berkomunikasi dengan massa, hal mana hingga saat sebelum adanya pers 

cetak, terbata pada sokoguru tersebut di atas (Susanto, Astrid S. 1982:1)

Masa reformasi memang menjadikan pers Indonesia menjadi momok bagi 

pejabat-pejabat yang bersikap “nakal”. Terbukti dari banyaknya kasus-kasus 

korupsi besar yang dibongkar dan disorot oleh media massa Indonesia. 
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Masyarakat Indonesia yang tidak terbiasa dengan banyaknya kemunculan 

berita kasus-kasus tersebut agaknya cukup kaget dengan realita yang terjadi. 

Sehingga banyak yang menganggap bahwa jaman Orde Baru-nya Pak Harto 

lebih aman dan kondusif karena jarang terjadi tindakan korupsi. Padahal 

mungkin kasus korupsi di jaman orde baru sama banyaknya, hanya saja tidak 

terlihat. Karena di jaman orde baru, pers Indonesia terkungkung dan tidak 

sebebas sekarang.

Arrigo dan clause (dalam Muluk. 2010:125) mendefinisikan korupsi 

sebagai: mengambil atau menerima suatu keuntungan buat diri sendiri yang 

tidak sah secara hukum  dikarenakan individu tersebut mempunyai otoritas 

dan kekuasaan. Jadi jelas dalam pengertian ini segala bentuk penggelapan, 

pencurian terhdap dana publik untuk menguntungkan diri sendiri adalah 

perbuatan korupsi. 

Termasuk juga dalam pengertian ini ketika anda menerima gratifikasi, 

suap dari orang lain supaya kepentingan orang yang memberikannya anda 

dahulukan (kepentinagan publik diabaikan), jadi otomatis anda bersikap tidak 

adil buat orang lain atau publik. Inti dari perbuatan korupsi adalah 

menyalahgunakan kekuasaan publik (abuse of political power or authority) 

(Muluk. 2010:126).

  Belakangan ini kasus korupsi yang menarik perhatian publik Indonesia 

adalah kasus suap wisma atlet SEA GAMES 2011 yang diadakan di 

Palembang. Petinggi-petinggi partai yang berkuasa di Indonesia saat ini, yaitu 

partai Demokrat, ikut terseret dalam pusaran kasus korupsi ini. Kasus ini 
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bermula dari penyelidikan KPK mengenai ketidakberesan dalam alairan dana 

SEA GAMES 2011. Berrmula dari penangkapan Sekretaris Kepemudaan dan 

Olahraga, Wafid Muharram, atas sangkaan menerima suap terkait proyek 

Wisma Atket SEA Games dan menyeret nama Nazaruddin yang pada waktu 

itu menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat. Berikut kronologis 

kasus yang menimpa Nazaruddin: 

21 APRIL 2011 - KPK menangkap sekretaris 
kementerian Pemuda dan Olahraga, Wafid 
Muharram, atas sangkaan menerima suap terkait 
proyek Wisma Atlet SEA Games. Juga ditangkap dua 
tersangka lain, Mohammad El Idris dan Minda 
Rosalina Manulang. KPK menyita tiga lembar cek 
senilai Rp. 23 milyar.

23 April 2011 - Kepada penyidik KPK, Rosalina mengaku 
bekerja sebagai Direktur Marketing PT Anak Negeri. 
Nazaruddin adalan atasannya dan  salah satu pemilik PT
Anak Negeri. Disebut pula. Nazaruddin yang juga Bendahara
Umum Partai Demokrat itu menerima fee 13% dari nilai 
proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di 
Palembang atau sekitar Rp 25 milyar. Belakangan, Rosa 
mencabut keterangan Ini. 
-Sejak nama Nazaruddin disebut-sebut dalam kasus ini, elite 
Partai Demokrat terlihat gamang dan terbelah. Satu kubu 
cenderung membela, kubu lainnya condong menjatuhkan 
sanksi kepada Nazaruddin.

23 Mei 2011 - Nazaruddin diberhentikan dari jabatan 
sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat

24 Mei  2011 -  Nazaruddin dicekal atas permintaanKPK.

25 Mei 2011 - Ketahuan bahwa Nazaruddin berada di
Singapura sejak 23 Mei 2011. la berangkat menggunakan 
pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 384, take 
off pukul 19.30.
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28 Mei 2011 - Beredar SMS ancaman yang 
mengatasnamakan Nazaruddin. Sasarannya adalah 
sejumlah petinggi Demokrat, yang disebutnya terlibat dalam 
berbagai kasus korupsi. Pribadi Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono Susilo Bambang Yudhoyono juga disinggung. 
- Susilo Bambang Yudhoyonoselaku Ketua Dewan Pembina Partai  
Demokrat mengadakan pertemuan petinggi Demokrat dikediaman  
Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas. Rapat ini membahas 
berbagai serangan pihak luar terhadap Demokrat, termasuk  
SMS ancaman itu. Susilo Bambang Yudhoyono menerima
Ketua Umum Demokrat Anas Urbarningrum, menjemput 
Nazaruddin di Singapura.

30 Mei 2011 - Merespons SMS ancaman itu, Susilo 
Bambang Yudhoyono menggelar konferensi pers di 
Pangkalan Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum 
bertolak ke Pontianak. Susilo Bambang Yudhoyono
membantah semua isi SMS itu dan menyebutnya ssebagai 
fitnah. 

31 Juni 2011 - Tim bentukan Demokrat berangkat ke 
Singapura untuk menjemput Nazaruddin. Tim ini terdiri dari 
Jafar Hafsah (Ketua Fraksi Demokrat di DPR),  Jhonny Alen
Marbun (Wakil Ketua Umum DPP), dan Sutan 
Bathoegana(KetuaDPP) masuk Singapura lewat Batam. Tim
ini menginap di Hotel Marina yang disediakan Nazaruddin. 
Tim bertemu dengan Nazaruddin di sebuah kafe. Tim gagal 
mengajak Nazaruddin pulang ke Tanah Air. 

4 Juni 2011 - Tim itu kembali ke Jakarta melalui Bandar 
Udara Changi, diantar oleh Nazaruddin dan langsung melapor 
kepada Anas Urbaningrum.

6 Juni 2011 - Anas bersama jajaran Demokrat menggelar 
jumpa pers terkait hasil yang diperoleh tim penjemput selama 
di Singapura.

10 Juni 2011 - KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap 
Nazaruddin terkait dugaan korupsi di kementerian Pendidikan 
Nasional. KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Neneng Sri 
Wahyuni istri Nazaruddin terkait dugaan kasus korupsi di 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Keduanya
mangkir karena berada di Singapura.



6

13 Juni 2011 - KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap 
Nazaruddin terkait dugaan korupsi proyek Wisma Atlet SEA 
Games di Palembang.

(sumber: Majalah Gatra, edisi 22 Juni 20s11)

Nazaruddin akhirnya membuktikan ucapannya untuk menguak siapa saja 

yang terlibat dalam pusaran kasus korupsi wisma atlet SEA GAMES 2011. 

Hingga terucaplah beberapa nama petinggi partai Demokrat. Berikut kutipan 

yang diambil dari majalah Gatra edisi 29 Juni 2011: 

“melalui BlackBerryMessenger (BBM)-nya, nazaruddin mengungkapkan 
adanya permainan anggaran yang melibatkan sejumlah anggota dewan. Nama-
nama yang diseretnya adalah Angelina “Angie” Sondakh, Mirwan Amir, dan I 
Wayan Koster. Angie anggota komisi X fraksi Demokrat sekaligus anggota 
Badan Anggaran DPR. Mirwan, juga kader Demokrat, menjabat sebagai 
Wakil Ketua Badan Anggaran. Sedangkan Wayan Koster adalah anggota 
Komisi X dari fraksi PDI-P, yang juga anggota Badan Anggaran.”   

Yang paling disorot dari nama-nama tersebut adalah Angelina Sondakh. 

Sebagai mantan Putri Indonesia dan juga anggota Komisi X DPR, Angie 

(panggilan akrab Angelina Sondakh) memang “diberikan” porsi terbesar 

dalam pemberitaan mengenai kasus suap Wisma Atlet SEA GAMES.

Kata politik merupakan serapan dari bahasa Yunani, polis, yang berarti 

“negara-kota”. Aristoteles (384-322 S.M.) merupakan orang pertama yang 

memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang “manusia yang 

pada dasarnya adalah binatang politik”. Dengan itu ia ingin menjelaskan, 

hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu 

sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan 

politik. 
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Aristoteles melihat hal ini sebagai kecenderungan alami dan tak dapat 

dihindarkan oleh manusia dan hanya sedikit orang yang cenderung 

mengasingkan dirinya daripada bekerja sama dengan orang lain. Manakala 

manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, manakala 

mereka berusaha meraih kesejahteraan pribadinya melalui sumber yang 

tersedia, dan manakala mereka berupaya untuk mempengaruhi orang lain agar 

menerima pandangannya, maka mereka akan melihat dirinya sibuk dengan 

kegiatan politik (Rodee, Clymer Carlton, et al. 1993: 3). 

Budiardjo (dalam Cangara. 2009:28), menyatakan bahwa politik adalah 

kegiatan yang dilakukan dalam suatu  Negara yang menyangkut proses 

menentukan tujuan dan melaksanakan tujuan tersebut. Untuk melaksanakan 

tujuan itu, diperlukan kebijaksanaan umum (publik policy) yang mengatur 

alokasi sumber daya yang ada. Dan untuk melaksanakan kebijaksaan itu, perlu 

ada kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yang akan dipakai, baik 

untuk membina kerja sama maupun menyelesaikan konflik yang bisa timbul 

setiap saat. Lebih jauh Budiardjo juga menekankan bahwa tujuan politik 

bukan untuk memenuhi kepentingan atau tujuan pribadi seseorang (private 

goal), melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat. 

Kegiatan politik di Indosesia memang sangat rentan bersinggungan dengan 

korupsi. Budaya korupsi yang sudah mengakar dikalangan pejabat atau 

anggota partai politik membuat  serta persaingan para elitis politik 

menghasilkan suatu “lingkaran setan” yang membuat bangsa Indonesia 

semakin terpuruk. Nama baik suatu partai politik yang memperjuangkan 
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gerakan anti korupsi pun dapat dirusak oleh ulah kader-kadernya yang 

bersikap “memperkaya diri sendiri”.

Liputan politik cenderung lebih rumit ketimbang reportase bidang lainnya. 

Pada satu pihak, liputan politik memiliki dimensi pembentukan opini publik. 

Dalam kerangka pembentukan opini publik ini, media massa umumnya 

melakukan tiga kegiatan politik sekaligus. Pertama, menggunakan symbol-

simbol politik (language of politic). Kedua, melaksanakan strategi 

pengemasan pesan (framing strategies). Ketiga, melakukan fungsi agenda 

media (agenda setting function). Tatkala melakuakan tiga tindakan tersebut, 

boleh jadi media dipengaruhi oleh berbagai factor internal berupa kebijakan 

redaksional tertentu mengenai suatu kekuatan politik, kepentingan politik para 

penegelola media, relasi media dengan sebuah kekuatan politik tertentu, dan 

factor eksternal seperti tekanaa pasar pembaca atau pemirsa, sistem politik 

yang berlaku dan kekuatan-kekuatan luar lainnya (Hamad. 2004:2)    

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti sejauh apa 

pengaruh dari anggota partai politik yang terkena masalah kasus korupsi 

terhadap partai politik yang menaunginya. Serta bagaimana KOMPAS, 

sebagai salah satu media cetak nasional terbesar di Indonesia, membingkai 

kasus ini terutama pasca ditetapkannya Angelina Sondakh sebagai tersangka 

kasus suap Wiswa Atlet SEA GAMES 2011. Dimana dalam kasus ini tidak 

hanya Angelina Sondakh saja yang menjadi sorotan namun juga ketua 

umumnya. Apalagi munculnya pemberitaan ini berdekatan dengan 
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pelaksanaan kampanye Pemilu nasional yang baru boleh dilaksanakan pada 

tahun 2013.

Penulis menggunakan analisa framing untuk mengetahui bagaimana 

realitas (peristiwa, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media. 

Pembingkaian tersebut tentu saja melalui proses konstruksi. Disini realitas 

sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu (Eriyanto, 2002:3). 

Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan dan peratutan fakta, 

kedalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, atau lebih 

diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dengan 

kata lain, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana persepektif 

atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan 

menulis berita (Sobur, 2004: 162).  

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menetapkan rumusan 

masalah dalam penelitian skripsi ini adalah “bagaimana Kompas 

mengkonstruksi pemberitaan yang menyangkut petinggi partai demokrat pasca 

ditetapkannya Angelina Sondakh sebagai tersangka kasus suap wisma atlet 

Sea Games 2011?”

1.3. Tujuan penelitian

Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, tujuan penelitian 

ini untuk mengetahui cara KOMPAS dalam membingkai berita mengenai 
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petinggi partai democrat yang diduga terlibat kasus suap wisma atlet pasca 

ditetapkannya Angelina Sondakh menjadi tersangka yang dimuat oleh harian 

kompas edisi 4 februari – 10 februari 2012. 

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis, 

diantaranya :

1. Sebagai referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa ilmu 

komunikasi dalam memahami model-model pembingkaian 

pemberitaan media cetak.

2. Mengaplikasikan teori-teori komunikasi terutama teori yang 

berkaitan dengan studi media seperti teori hirarki pengaruh  di

dalam penelitian yang didapat penulis selama mengikuti 

perkuliahan 

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan gambaran kepada masyarakat mengenai cara media massa 

dalam membingkai suatu peristiwa, terutama yang berhunbungan dengan 

pemberitaan politik.
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1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Komunikasi Massa

Kata komunikasi atau communication dalam bahasa inggris berarti 

“sama”, communico, commnicato, atau communicare yng berarti “membuat 

sama” (to make common). Istilah pertama (communis) adalah istilah yang 

paling sering disebut sebagai asal-usul kata komunikasi, yang merupakan 

akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan 

bahwa suatu pikiran, atau suatu pesan dianut secara sama. Berbicara tetntang 

definisi komunikasi, tidak ada definisi yang benar ataupun yang salah. Seperti 

juga model dan teori , definisi harus dilihat dari kemanfaatannya untuk 

menjelaskan fenomena yang didefinsikan dan mengevaluasinya (Mulyana. 

2004: 41).

Harold Lasswell berpendapat bahwa cara yang baik untuk 

menggambarkan komunikasi adalah dengan menawab pertanyaan-pertanyaan 

berikut: who says what in which channel to whom with what effect?   

Berdasarkan definisi Lasswell tersebut dapat diturunkan menjadi lima unsur 

yang saling bergantung satu sama lain. Pertama, sumber (source) sering juga 

disebut sebagai pengirim (sender), penyandi (encoder), komunikator 

(communicator), pembicara (speaker), atau originator. Kedua pesan 

(message), ketiga media (channel), keempat penerima (receiver), lalu terakhir 

efek (effect).

Joseph A. Devito (dalam Effendy. 1986:26) mendefinisikan 

komunikasi massa sebagai komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada 
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khalayak, yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak 

meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang membaca atau semua 

orang yng menonton televise, agaknya ini berarti bahwa khalayak itu besar 

dan pada umumnya agak sukar untuk didefisikan. 

Ada perbedaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan 

komunikasi massa. Para ahli komunikasi massa berpendapat bahwa yang 

dimaksud kan dengan komunikasi massa (mass communication) adalah 

komunikasi melalui media massa, jelasnya merupakan singkatan dari 

komunikasi media massa (mass media Communication). Hal ini berbeda 

pendapat dengan pendapat ahli psikologi sosial yang menyatakan bahwa 

komunikasi massa tidak selalu menggunakan media massa. Menurut mereka 

pidato di hadapan sejumlah orang banyak di sebuah lapangan, misalnya asal 

menunjukkan perilaku massa (mass behaviour), itu dapat dikatakan 

komunikasi massa. 

Para ahli komunikasi membatasi pengertian komunikasi massa pada 

komunikasi dengan menggunakan medi massa, misalnya surat kabar, 

majalah, radio, televise atau film. Sehubungan dengan itu dalam berbagai 

literature sering dijumpai istilah mass communications (pakai s) selain mass 

communication (tanpa s). Arti mass communications (pakai s) sama dengan 

mass media atau dalam bahasa indonesianya media massa. Sedang yang 

dimaksud dengan mass communication (tanpa s) adalah prosesnya, yakni 

proses komunikasi melalui media massa.
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Ahli komunikasi seperti Severin (1977), Tan (1981), Wright (1986), 

mendefinisikan komunikasi massa adalah bentuk komunikasi yang 

merupakan penggunaan saluran (media) dalam menghubungkan komunikator 

secara massal, dalam jumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh, sangat 

heterogen, dan menimbulkan efek tertentu. Secara umum komunikasi massa 

sebenarnya adalah suatu proses yang melukiskan bagaimana komunikator 

secara professional menggunakan teknologi pembagi ( media) dalam 

menyebarluaskan pengalamannya yang melampaui jarak untuk 

mempengaruhi khalayak dalam jumlah banyak (Winarni, 2003:8)

Komunikasi massa menurut Effendy  (1986:27-34) mempunyai ciri-

ciri sebgai berikut :

 Komunikasi massa berlangsung satu arah, ini berarti bahwa tidak 

terdapat arus balik dari komunikan kepada komunikator.  

 Komunikator pada komunikasi massa melembaga, wartawan surat 

kabar atau penyiar televisi, -dikarenakan media yang ia pergunakan 

adalah suatu lembaga- dalam menyebarluaskan pesan 

komunikasinya bertindak atas nama lembaga, sejalan dengan 

kebijakan  surat kabar dan stasiun televise yang diwakilinya

 Pesan pada komunikasi massa bersifat umum, dikatakan umum 

karena memang ditujukan kepada masyarakat umum pula. Jadi 

tidak ditujukan kepada perorangan atau kelompok tertentu. Media 

massa tidak akan menyiarkan suatu pesan yang tidak menyangkut 

kepentingan umum
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 Media komunikasi massa menimbulkan keserempakan, media 

massa mempunyai kemampuan untuk menimbulkan keserempakan 

(simultaneity) pada pihak khalayak dalam menerima pesan-pesan 

yang disebarkan. Hal inilah yang merupaka cirri paling hakiki 

dibandingkan dengan media komunikasi lainnya.

 Komunikan komunikasi massa bersifat heterogen, khalayak 

merupakan  kumpulan anggota-anggota masyarakat yang terlibat 

dalam proses komunikasi massa. Keberadaannya terpencar-pencar 

di mana antara satu sama lainnya tidak saling mengenal dan tidak 

terdapat kontak pribadi,  masing-masing berbeda dalam berbagai 

hal: jenis kelamin, usia, agama, ideology, pekerjaan, pendidikan, 

pengalaman, kebudayaan, pandangan hidup, keinginan, cita-cita, 

dan lain sebagainya.

Sedangkan ditinjau dari sosiologi komunikasi (McQuail dalam Susanto, 

Astrid S. 1982:5), komunikasi massa mempunyai beberapa karateristik antara 

lain:

 Adanya suatu organisasi yang kompleks dan formal dalam tugas 

operasional pengiriman pesan

 Adanya khalayak yang luas dan heterogen

 Isi pesan harus bersifat umum dan ridak dapat bersifat rahasia

 Komunikasi dilakukan dengan massa yang sangat heterogen dalam 

tingkat pendidikan, keadaan sosial, dan ekonomi maupun keadaan 

budayanya.
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 Setiap pesan menagalami kontrol sosial dalam arti murni, yaitu 

dinilai oleh banyak orang dengan berbagai latar belakang dan taraf 

pendidikan maupun daya cernanya.

 Sifat hubungan antara komunikator dan komunikan/khalayak ialah 

anonym

 Walaupun reaksi pada khalayak akan berbeda-beda, tapi pesan 

yang keluar dari agregat/peralatan komunikasi difokuskan pada 

perhatian yang sama, seakan-akan khalayak yang heterogen 

tersebut akan member reaksi yang sama pula 

Dari beberapa karateristik yang diungkapkan diatas, terdapat beberapa 

karateristik kunci dari komunikasi massa. Yaitu bersifat heterogen, isi pesan 

bersifat umum serta focus pada perhatian yang sama, melembaga dan bersifat 

satu arah. 

Di setiap masyarakat, mulai dari yang paling primitif hingga yang 

paling terkompleks, sistem komunikasi menjalankan empat fungsi. Harold 

Laswell (dalam William L. Rivers, et al. 2003:33) telah mendefinisikan tiga 

diantaranya: penjagaan lingkungan yang mendukung; pengaitan berabagai 

komponen masyarakat agar dapat meyesuaikan diri dengan perubahan 

lingkungan; serta pengalihan warisan sosial. Wilbur schramm dalam buku 

yang sama menggunakan istilah yang lebih sederhana, yakni sistem 

komunikasi sebagai penjaga, forum dan guru. Ia dan sejumlah pakar 

menambahkan fungsi keempat: sumber hiburan. 



16

Sejumlah teorisi, juga mengakui peran komunikasi massa sebagai alat 

konstruksi sosial dan pemeliharaan tata tertib masyarakat. Kontrol sosial oleh 

media massa begitu ekstensif dan efektif, sehingga sebagian pengamat 

menganggap kekuatan utama media memang disitu. Sebagai contoh, Joseph 

Klapper melihat adanya kemampuan “rekayasa kesadaran” oleh media , dan 

ini dinyatakannya sebagai kekuatan terpenting media, yang bisa dimanfaatkan 

untuk tujuan apapun. Rekayasa kesadaran sudah ada sejak lama, namun 

media-lah yang memungkinkan hal itu dilaksanakan secara`cepat dan besar-

besaran. Media juga mengubah bentuk kontrol sosial. Paul Lazarsfeld dan 

Robert K. Merton juga melihat media dapat menghaluskan paksaan sehingga 

tampak sebagai bujukan. Mereka mengatakan “kelompok-kelompok kuat kian 

mengandalkan teknik manipulasi media untuk mencapai tujuan yang 

diinginkannya, termasuk agar mereka bisa mengontrol secara`lebih halus” 

(william L. Rivers. 2003:39)
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1.5.2. Faktor-Faktor yang Membentuk Isi Media

                                                                                            

Ideological Level

Extramedia Level

Organization Level

Media Routine Level

Individual Level

Gambar 1.1. Model Hierarki Teori Pengaruh Isi Media

Sumber: Shoemaker, 1996:64

1. Level Individu

Terdapat tiga factor intrinsic pada pekerja media yang dapat 

mempengaruhi isi media. Pertama, ialah karateristik pekerja, personaliti dan 

latar belakang pekerja. Kedua, ialah pertimbangan sikap, nilai dan keyakina  

pekerja. Contohnya ialah keberpihakan politik jurnalis atau keyakinan agama 

jurnalis. Ketiga ialah orientasi dan peran konsep profesi yang disosialisasikan 

kepada mereka. Sebagai contoh, apakah seorang jurnalis mempersepsikan diri 

mereka sebagai penyampai kejadian yang netral, ataukah sebagai partisipan 

yang aktif dalam membangun cerita. 

(shoemaker, 1996:64)
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Gambar 1.2. Cara Kerja Faktor Intrinsik Pekerja Media Mempengaruhi Isi 

Media

Sumber: Shoemaker, 1996:65

Gambar di atas menunjukkan hubungan di antara factor-faktor 

intrinsic jurnalis yang melatarbelakangi isi media. Karateristik, latar belakang 

dan pengalaman individu mempengaruhi sikap, nilai, dan keyakinan yang 

dimiliki jurnalis dan juga mempengaruhi latar belakang dalam perofesinya. 

Sebagai contoh, pendidikan terakhir, lingkungan tempat jurnalis dibesarkan, 

dan karateristik pribadi jurnalis akan mempengaruhi sikap, nilai, dan 

keyakinan yang dipegangnya selama menjadi seorang jurnalis dan juga akan 

Efek dari karateristik, latar belakang 
personal, pengalaman, sikap, nilai, 

keyakinan, peranan, etika, dan wewenang 
komuniktor dalam isi media massa  

Karateristik, latar belakang dan 
pengalaman individu komunikator

Pengalaman dan latar belakang 
profesi komunikator

Sikap, nilai, dan keyakinan dalam 
profesi komunikator

Peranan dan etika profesi 
komunikator 

Wewenang komunikator dalam 
organisasi  
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mempengaruhi pengalaman dan dedikasinya sebagai seorang jurnalis. 

Pengalaman dan dedikasi selama menjadi jurnalis yang secara langsung 

mempengaruhi isi media. Sedangkan sikap, nilai, dan keyakinan jurnalias 

secara tidak langsung mempengaruhi isi media sebatas wewenang jurnalis 

tersebut dalam organisasi media. (Shoemaker, 1996:65)

2. Level Rutinitas Media 

Karl Manheim, seorang sosiplog Jerman, mengatakan bahwa tiap 

individu tidak berpikir dengan sendirinya. Seorang hanya berpartisipasi dalam 

memikirkan lebih jauh apa yang telah dipikirkan oleh orang lain sebelumnya. 

Mereka berbicara dalam bahasa kelompoknya, dan berpikir dengan cara piker 

kelompoknya. Hal tersebut serupa dangan rutinitas yang terdapat pada 

organisasi media massa. Rutinitas media adalah kebiasaan sebuah media 

dalam pengemasan sebuah berita. Rutinitas telah menciptakan pola 

sedemikian rupa yang terus diulang oleh para pekerjanya. Rutinitas juga 

menciptakan system dalam media sehingga media tersebut bekerja dengan 

cara yang dapat diprediksi dan tidak mudah untuk dikacaukan. Hal-hal yang 

mempengaruhi rutinitas media ialah organisasi media itu sendiri (processor), 

sumber (supplier), dan target khalayak (consumer). (Shoemaker, 1996: 105-

108). Ketiga unsur ini saling berhubungan dan berkaitan dan pada akhirnya 

membentuk rutinitas media yang membentuk pemberitaan pada sebuah 

media. Sumber berita atau suppliers adalah sumber berita yang didapatkan 

oleh media untuk sebuah pemberitaan. Organisasi media atau processor 
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adalah bisa dikatakan redaksi sebuah media yang mengemas pemberitaan dan 

selanjutnya dikirim kepada audiens. Dan yang terakhir adalah audiens atau 

consumer adalah konsumen sebuah berita di media yaitu bisa jadi pendengar, 

pembaca, atau penonton 

Gambar 1.3. Hubungan Tiga Sumber Yang Mempengaruhi Rutinitas Media  

Sumber: Shoemaker. 1996:109

3. Level Organisasi

Sebuah organisasi media dapat didefinisikan sebagai entitas social, formal 

atau ekonomi yang mempekerjakanpekerja media dalam usaha untuk 

memproduksi isi media. Organisasi tersebut memiliki ikatan yang jelas dan 

dapat diketahui dengan mudah mana yang menjadi anggotanya dan mana yang 

bukan. Terdapat tujuan yang jelas yang menciptakan kesalingtergantungan 

antara bagian-bagiannya dan strukrur yang birokratis. Anggota-anggotanya 

memiliki spesialisasi fungsi yang jelas dan peran yang terstandardisasi. Bagian 

Media Organization 
Producer

Routines

Sources 
Suppliers

Audience 
Consumers
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struktur organisasi yang dimiliki sebuah organisasi media massa membantu 

menjelaskan empat pertanyaan penting, yaitu : apa peran organisasi; 

bagaimana organisasi terstruktur; apa saja kebijakan yang ada dan bagaimana 

kebijakan tersebut diimplementasikan; dan bagaimana kebijakan tersebut 

dijalankan (Shoemaker, 1996: 142-144)

Dalam organisasi media terdapat tiga tingkatan posisi. Pertama ialah 

pekerja garda depan seperti penulis, reporter, staf kreatif yang bertugas 

mengumpulkan dan mengemas bahan mentah. Kedua ialah tingkat menengah, 

yaitu mnajer, editor, produser dan lainnya yang bertugas mengkoordinasikan 

proses dan menjembatani komunikasi antara posisi atas dan bawah dalam 

organisasi. Ketiga ialah posisi tingkat atas dalam perusahaan yang bertugas 

membuat kebijakan organisasi, membuat anggaran, mengambil keputusan-

keputusan penting, melindungi perusahaan dari kepentingan politik dan 

komersial, dan saat dibutuhkan melindungi pekerjanya dari tekanan luar 

(Shoemaker, 1996:151)

4. Level Ekstra Media

Selain fakor individu dan karateristik organisasi media tersebut, isi media 

juga dipengaruhi oleh factor di luar media tersebut. factor-faktor di luar 

organisasi media yaitu: sumber informasi berita; sumber pendapatan, seperti 

pemasang iklan dan audiens; institusi social lain seperti organisasi bisnis dan 

pemerintah; lingkungan ekonomi; dan teknologi (Shoemaker, 1996:75)

5. Level ideology
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Ideologi menentukan cara kita mempersepsikan dunia kita dan diri kita 

sendiri. Sebuah ideologi adalah seperangkat kerangka piker yang menentukan 

cara pandang kita terhadap dunia dan bagaimana kita harus bertindak. Level 

ideology adalah level paling besar dalam model hierarki pengruh isi media 

(Shoemaker, 1996:222)     

1.5.3. Jurnalistik  

MacDougall (dalam Kusumaningrat,  2005:15) menyebutkan bahwa 

jurnalistik atau jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, 

dan melaporkan peristiwa. Dari berbagai literatur dapat dikaji definisi 

jurnalistik yang jumlahnya begitu banyak, tetapai semuanya berkisar pada 

pengertian bahwa jurnalistik adalah suatu pengelolaan harian yang menarik 

minat khalayak mulai dari peliputan sampai penyebarannya pada masyarakat. 

Apa saja yang terjadi di dunia apakah peristiwa itu factual atau pendapat 

seseorang, jika diperkirakan akan menarik perhatian khalayak, akan 

merupakan bahan dasar bagi jurnalistik; akan menjadi bahan berita untuk 

disebarluaskan kepada masyarakat (Effendy. 1986:196).

Kegiatan Jurnalistik atau jurnalisme telah berkembang pesat ketika 

memasuki zaman mesin cetak. Semangat untuk menyampaikan berita kepada 

khalayak merupakan semngat dasar para jurnalis. Kebajikan utama jurnalisme 

adalah menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sehingga 

leluasa dan mampu mengatur dirinya. Jurnalisme membantu masyarakat 

mengenali komunitasnya. Jurnalisme, dari realitas yang dilaporkannya, 

menciptakan bahasa bersama dan pengetahuan bersama. Lewat jurnalisme, 
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masyarakat mengenali harapannya, siapa yang menjadi pahlawan dan siapa 

yang menjadi penjahatnya (Santana, 2005:5)

Untuk itu, jurnalisme memiliki tugas:

1. Menyampaikan kebenaran

2. Memiliki loyalitas kepada masyarakat

3. Memiliki disiplin untuk melakukan verifikasi

4. Memiliki kemandirian terhadap apa yang diliputnya

5. Memiliki kemandirian untuk memantau kekuasaan 

6. Menjadi forum bagi kritik dan kesepakatan publik

7. Menyampaikan sesuatu secara menarik dan relevan kepada publik

8. Membuat berita secara komprehensif dan proporsional

9. Memberi keleluasaan wartawan untuk mengikuti nurani mereka     

1.5.3.1. Pers 

Pers berasal dari perkataan Belanda pers yang artinya menekan 

atau mengepres kata pres  merupakan padanan dari kata press dalam 

bahasa Inggris yang juga berarti menekan atau mengepres. Jadi, secara 

harfiah kata pers atau press mengacu pada pengertian komunikasi yang 

dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Tetapi, sekarang kata pres 

atau press ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, 

terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik 

oleh wartwan media elektronik maupun oleh wartawan media cetak 

(Kusumaningrat. 2005:17). 
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Ada dua pengertian mengenai pers, yaitu dalam arti kata sempit dan 

dalam arti kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu yang menyangkut 

kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantaraan barang 

cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas adalah yang menyangkut 

kegiatan komunikasi baik yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan 

media elektronik seperti radio, televise, maupun intenet. 

Pers, sebagai bentuk komunikasi massa lain, terorganisasi oleh 

masyarakat. Maka itu, tiap kegiatan control sosial pers tergantung pada 

kebijakan dasar kemasyarakatan yang membentuknya. Siebert meneyebut 

beberapa faktor yang mendasari keberadaan pers di setiap masyarakat. Ia 

menyebut ketergantungan pers “asumsi” tiap masyarakat mengkonsep ikhwal 

“manusia”, “masyarakat dan Negara”, “hubungan manusia dengan Negara”, 

“filsafat dasar, pengetahuan, dan kebenaran”. Dari sana Siebert 

mengemukakan emepat teori dasar tentang sistem pers. Berikut adalah berbaai 

hal yang menjadi cirri dan unsure dari tiap sistem pers bekerja.

1. Teori Pers Otoriter

Sistem politik monarki yang yang melatarbelakanginya, membawahi pers 

sebagai bagian dari alat kekuasaan dan kepentingan kelas penguasa. Teori 

ini tidak memberi kebebasan “yang sesungguhnya” kepada wartawan. Tiap 

pelaku pers harus tunduk pada wewenang pemerintah. Bila tidak mau, 

paksaan pun diberlakukan. Sensor dan hukuman diberlakukan. Terutama, 

yang menyangkut pada pelaksanaan “pedoman” politis atau ideologis. 

Sistem pers ini berlaku di kawasan masyarakat prademokratis, berciri 
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kediktatoran dan pengontrolan kekuasaan. Masyarakat dibawah 

pendudukan militer atau kendali “undang-undang keadaan darurat” 

menghidupi sistem pers ini.

2. Teori Pers Bebas

Teori ini menyatakan tiap orang memiliki hak untuk menyatakan hal-hal 

yang disukainya: hak untuk kebebasan berpikir, mengungkapkan, serta 

bergabung dan berserikat. Disinilah teori ini terkait dengan ideology 

demokrasi liberal. Tema sentral, yang selalu diungkapkan, ialah 

penyampaian pendapat secara bebas dan terbuka merupakan sarana 

mencapai kebenaran dan mengetahui kesalahan.

3. Teori Pers Bertanggung Jawab Soaial

Yang dimaksud pertanggungjawaban sosial teori ini tertuju pada “berbagai 

bentuk prosedur demokratis” yang harus diikuti pers. Jadi, teori ini 

meminta “kebebasan” pers dibatasi dengan factor “kewajiban” terhadap 

masyarakat. Kewajiban pers memenuhi tuntutan nilai demokrasi: sebagai 

penyalur informasi, sarana penyampai berbagai pandangan yang berbeda, 

batas-batas kemandirian yang diperlukan, konsistensi pelaksanaan fungsi-

fungsi jurnalistik (seperti edukasi, pengetahuan, pembimbingm dan 

sebagainya), serta ukuran stndar yang harus menjadi pedoman pers.

4. Teori Media Soviet/Pers Komunis Soviet

Ada beberapa hal yang bisa disimak dari teori ini. Pertama, pers 

dikendalikan oleh kelas pekerja (Partai Komunis) sebagai lapisan yang 
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memegang kekuasaan di masyarakat sosialis. Kedua, pers tidak boleh 

melakukan pemberitaan yang mengakibatkan konflik politik karena acuan 

masyarakat sosialis yang hendak menghindari “konflik kelas” di 

masyarakat kapitalis. Ketiga, pers diwajibkan untuk terlibat penuh dengan 

pembentukan masyarakat dan gerakan komunisme dengan melaksanakan 

funsi sosialisasi, pengendalian sosial secara informal, serta rencana 

mobilisasi sosial dan ekonomi. Keempat, pers mengikuti orientasi 

objectivity histories dari marxisme dalam pemberitaaanya sehingga 

wartawan tidak boleh memakai penafsiran pribadi dan menyimpang dari 

perangkat nilai berita yang telah ditetapkan. Kelima, pers dikendalikan 

organ Negara dan instrument politik pemerintahan lainnya (Santana, 

2005:222-227).

Selain empat teori pers yang ada di atas, juga ada dua teori lainnya dari 

Dennis McQuail. Dua teori itu adalah:

1. Teori Pers Pembangunan

McQuail mengaitkan teori pers pembangunan dengan Negara-Negara 

Dunia Ketiga yang tidak memiliki cirri-ciri sitem komunikasi yang 

sudah maju seperti berikut ini: infrastruktur komunikasi, keterampilan-

keterampilan profesional, sumberdaya-sumberdaya produksi dan 

cultural, audiens yang tersedia. Unsur normatif yang esensial dari teori 

pers pembangunan yang muncul adalah bahwa pers harus digunakan 
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secara positif dalam pembangunan nasional, untuk otonomi dan 

identitas kebudayaan nasional.

2. Teori Pers Partisipan Demokratik 

McQuail dalam bukunya Mass Commnunicatin Theory mengatakan 

bahwa teori ini lahir dalam masyarakat liberal yang sudah maju. Teori 

ini mencerminkan kekecewaan terhadap partai-partai politik yang 

mapan dan terhadap sistem demokrasi perwakilan yang Nampak 

menjadi tercerabut dari akar-rumput asalnya. Inti dari teori partisipan 

demokratik terletak pada kebutuhan-kebutuhan, kepentingan –

kepentingan dan aspirasi-aspirasi pihak penerima pesan komunikasi 

dalam masyarakat politis. Teori ini menyukai kerbaragaman, skala 

kecil, lokalitas, de-institusionalisasi, kesederajatan dalam masyarakat, 

dan interaksi (Kusumaningrat. 2005:25).   

Tugas dan fungsi pers adalah mewujudkan keinginan masyarakat untuk 

mendapatkan informasi melalui medianya baik media cetak maupun media 

elektronik. Tetapi tugas dan fungsi pers yang bertanggungjawab tidaklah 

hanya sekedar itu, melainkan lebih dalam lagi yaitu mengamankan hak-hak 

wargaNegara dalam kehidupan berNegaranya. Fungsi-fungsi pers yang 

bertanggung jawab antara lain:

1. Fungsi informatif, yaitu memberikan informasi atau berita, kepada 

khalayak ramai dengan cara yang teratur.
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2. Fungsi kontrol, pers harus memberitakan apa yang berjalan baik 

dan tidak berjalan baik. Fungsi ini juga dikenal sebagai fungsi 

watchdog

3. Fungsi interpretative dan direktif, yaitu memberikan interpretasi 

dan bimbingan.

4. Fungsi menghibur, para wartawan menuturkan kisah-kisah dunia 

dengan hidup dan menarik .

5. Fungsi regenerative, yaitu menceritakan bagaimana sesuatu itu 

dilakukan di masa lampau, bagaimana dunia ini dijalankan 

sekarang, bagaimana sesuatu itu diselesaikan, dan apa yang 

dianggap oleh dunia itu benar atau salah.

6. Fungsi pengawalan hak-hak wargaNegara, yaitu mengawal dan 

mengamankan hak-hak pribadi.

7. Fungsi ekonomi, yaitu melayani sistem ekonomi melalui iklan.

8. Fungsi swadaya, yaitu bahwa pers mempunyai kewajiban untuk 

memupuk kemampuannya sendiri agar ia dapat membebaskan 

dirinya dari pengaruh-pengaruh serta tekanan-tekanan dalam 

bidang keuangan (Kusumaningrat. 2005:27)   

            

1.5.3.2. Analisis Framing

Analisis framing merupakan perkembangan terbaru yang lahir dari 

elaborasi terhadap pendekatan analisis wacana, khususnya untuk 

menghasilkan suatu metode yang up to date untuk memahami fenomena-
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fenomena media mutakhir. Ide tentang framing pertama kali diperkenalkan 

oleh Beterson tahun 1955. Awalnya, frame dimaknai sebagai struktur 

konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan 

politik, kebijakan dan wacana serta menyediakan kategori-kategori standar 

untuk mengapresiasi realitas. Selanjutnya konsep ini dikembangkan oleh 

Goffman pada 1974 yang mengandaikan frame sebagai kepingan-kepingan 

perilaku (strips of behaviour) yang membimbing individu dalam membaca 

realitas (Sobur. 2004:162).

Anaisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana 

media mongkontruksi realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat 

bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Pada dasarnya 

framing adalah metode untuk melihat cara bercerita (story telling) media atas 

peristiwa. Cara bercerita itu tergambar ”cara melihat” terhadap realitas yang 

dijadikan berita. ”cara melihat” ini berpengaruh pada hasil akhir dari kontruksi 

realitas (Eriyanto. 2002:10). 

Ada dua esensi utama dari framing. Pertama, bagaimana peristiwa itu 

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

yang tidak diliput dalam sebuah peristiwa. Kedua, bagaimana fakta itu ditulis. 

Aspek ini berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, dan gambar untuk 

mendukung gagasan. Framing, terutama, melihat bagaimana pesan/peristiwa 

dikonstruksi oleh media. Bagaimana wartawan mengkontruksi peristiwa dan 

menyajikannya kepada khalayak pembaca. Menurut Berger dan Luckman 

(dalam Sobur. 2006:91), realitas sosial dikontruksi melalui proses 
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eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Kontruksi sosial menurut mereka, 

tidak berlangsung dalam ruang hampa, namun sarat dengan kepentingan-

kepentingan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan analisis media, yaitu analisis framing. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang 

mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang 

sebenarnya, data yang pasti yang merupakan nilai di balik data yang tampak. 

Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada 

generalisasi tapi lebih menekaknkan pada makna. Generalisasi dalam 

penelitian kualitatif dinamakan transferability (Sugiyono, 2009:9).

Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif, karena data yang dianalisis 

tidak untuk menerima atau menolak hipotesis (jika ada) melainkan hasil 

analisis itu berupa deskripsi gejala-gejala yang diamati, yang tidak harus 
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selalu berbentuk angka-angka atau koefisien antar variable. Berdasarkan 

penjelasan mengenai penelitian kualitatif, penulis memahami  bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data secara verbal 

dan bersifat teori tanpa menggunakan perhitungan secara statistika untuk 

mendeskripsikan gejala-gejala yang diamati. 

Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk 

membedah cara-cara atau ideologi media saat merekonstruksi fakta. Framing 

adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Penyajian 

tersebut dilakukan dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek 

tertentu, dan membesarkan bercerita tertentu dari suatu realitas/peristiwa 

(eriyanto, 2005:67). Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan 

pertautan fakta kedalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih di 

ingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. 

Dengan kata lain, framing adalah pendekatan unutk mengetahui 

bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan 

ketika menyeleksi isu dan menulis berita.

1.6.2. Unit Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

manjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 
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kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain 

(Sugiyono, 2009:244).

Pandangan penulis dalam menetapkan objek penelitian karena ingin 

mengetahui bagaimana Kompas mengemas pemberitaan mengenai kader 

partai Demokrat yang terlibat kasus suap wisma atlet dengan penulisan fakta 

yang dihadirkan kepada khalayak. Unit analisisnya adalah berita, maka yang 

penulis teliti adalah per berita dari delapan berita pada harian Kompas 

terbitan tanggal 4, 6, 7, 8, 9, 10, februari 2012 

No Tanggal terbit Judul berita

1
Edisi : 4 Februari 
2012 Angelina Belum Dinonaktikan.

2
Edisi : 6 Februari 
2012

Susilo Bambang Yudhoyono Akui Dukungan 
Menurun

Setahun Adjie Massaid : Petinggi Partai 
Demokrat Tidak Hadir

3
Edisi : 7 Februari 
2012 Pemerintah dan Partai Demokrat Terbebani

4
Edisi : 8 Februari 
2012

Pendiri Demokrat Berkumpul di Jakarta

Angelina Masih Dipertahankan

5
Edisi : 9 Februari 
2012 Daerah Mulai Akui Ada Politik uang

6
Edisi : 10 Februari 
2012 Soekarwo Bantah Sudah Disiapkan
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1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini ialah 

menggunakan studi doumentasi dengan melihat bingkai Kompas dalam 

pemberitaan mengenai kader partai democrat yang tersangkut kasus suap 

wisma atlet yang terdapat pada tulisn berita pada harian umum Kompas yang 

menjadi data primer. Selain itu penulis juga memperoleh data sekunder yang 

berupa studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data 

melalui buku-buku yang relevan yang membahas tentang penelitian analisis 

framing, serta dari majalah, internet dan literature-literatur lainnya.  

  

1.6.4. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini menggunakan analisis framing. Teknik analisis 

framing yang digunakan adalah konsep framing Zhongdang Pan dan M. 

Kosicki. Frame berfungsi membuat realitas menjadi teridentifikasi, dipahami 

dan dapat dimengerti karena sudah dilabeli dengan label tertentu. 

Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang 

berfungsi  sebagai pusat dari organisasi ide. Pendekatan model ini dapat 

digambarkan kedalam bentuk skema sebagai berikut.
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STRUKTUR                                                                        UNIT YANG 

DIAMATI

SINTAKSIS
Cara wartawan   
menyusun fakta

SKRIP
Cara wartawan
mengisahkan fakta

TEMATIK
Cara wartawan
menulis fakta

RETORIS
Cara wartawan
menekankan fakta

( Tabel framing model Zhongdan Pan dan M. Kosicky )

Dalam pendekatan ini framing dibagi kedalam empat struktur besar, yaitu :

1. Sintaksis

Dalam pengertian umum, sintaksis adalah susunan kata atau frase 

dalam kalimat.  Dalam wacana berita, sintaksis menunjuk pada pengertian 

susunan bagian berita dalam satu kesatuan teks berita. Bentuk sintaksis 

yang paling populer adalah struktur piramida terbalik, dimulai dengan 

PERANGKAT FRAMING

1. Skema berita

2. kelengkapan berita

3. detail
4. koherensi
5. bentuk kalimat
6. kata ganti

7. leksikon
8. grafis
9. metafora

Headline, lead, latar 
informasi, kutipan sumber, 
peryataan, penutup 

5W + 1H

Paragraf, proposisi, kalimat, 
hubungan antar kalimat 

Paragraf, proposisi, kalimat, 
hubungan antar kalimat 
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judul headline, lead, episode, latar dan penutup. Struktur sintaksis dapat 

memberikan petunjuk bagaimana wartawan memaknai peristiwa dan 

hendak dibawa ke mana berita tersebut. Dari sintaksis pula kita dapat 

menganalisis objektivitas dan netralitas suatu pemberitaan media. 

2. Skrip 

Bentuk umum dari struktur skrip adalah pola 5 W + H: who, what, 

when, where, why dan how. Namun dalam penyajian wacana berita, 

beberapa unsur dibuat lebih menonjol. Dengan menghilangkan salah satu 

dari enam kelengkapan berita tersebut, wartawan mampu menekankan atau 

menghilangkan bagian terpenting dalam mengisahkan sebuah fakta. 

Skrip memberikan tekanan mana yang didahulukan dan bagian mana yang 

kemudian bisa dijadikan strategi untuk menyembunyikan informasi yang 

penting. Upaya penyembunyian ini dilakukan dengan menempatkan di 

bagian akhir agar terkesan kurang menonjol.

3. Tematik 

Struktur tematik berkaitan dengan bagaimana suatu fakta ditulis, 

meliputi: bagaimana kalimat yang dipakai, bagaimana menempatkan dan 

menulis sumber ke dalam teks secara keseluruhan. Struktur tematik ini 

membuktikan tema tertentu yang dipilih wartawan dalam melaporkan 

berita lewat susunan atau bentuk kalimat tertentu, proposisi atau hubungan 

antar proposisi. Dalam suatu peristiwa, pembuat teks dapat memanipulasi 

penafsiran pembaca berdasarkan definisinya atas realitas tersebut.

Beberapa perangkat tematik adalah sebagai berikut :
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I. Koherensi

Menyangkut pertalian atau jalinan antar kata, proposisi, atau 

kalimat. Dua buah kalimat yang menggambarkan fakta berbeda 

dihubungkan dengan koherensi. Fakta yang tidak berhubungan 

sekalipun dapat menjadi berhubungan ketika seorang wartawan 

menghubungkannya. Ada beberapa macam koherensi. 

Koherensi sebab akibat, memandang proposisi atau kalimat 

satu sebagai akibat atau sebab dari kalimat lain, dihubungkan 

dengan kata hubung ‘sebab’ atau ‘karena’; Koherensi penjelas, 

memandang proposisi atau kalimat satu sebagai penjelas dari 

kalimat lain, dihubungkan dengan kata hubung ‘dan’ atau 

‘lalu’; Koherensi pembeda, memandang proposisi atau kalimat 

satu sebagai lawan atau kebalikan dari kalimat lain, 

dihubungkan dengan kata hubung ‘dibandingkan’ atau 

‘sedangkan’

II.   Kata ganti

Menunjukkan posisi seseorang dalam suatu wacana. Bertujuan 

untuk memanipulasi dengan menciptakan imajinasi.

III.   Bentuk kalimat

Berhubungan dengan cara berpikir logis yaitu prinsip 

kausalitas. Dalam bahasa diwujudkan dalam subyek dan 

predikat.

IV.   Detail
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Berhubungan dengan pengendalian informasi yang 

dikemukakan komunikator. Informasi yang menguntungkan 

komunikator akan ditampilkan lebih besar. Sebaliknya, 

informasi yang merugikan akan mendapat porsi yang lebih 

sedikit atau dihilangkan.

4. Retoris

Struktur retoris digunakan para wartawan untuk menekankan fakta 

yang diberitakan. Struktur retoris dalam wacana berita menggambarkan 

pilihan gaya atau kata yang dipilih wartawan untuk menekankan arti yang 

ditonjolkan. Berfungsi membuat citra, meningkatkan penonjolan pada sisi-

sisi tertentu, dan meningkatkan gambaran yang diinginkan pada sebuah 

berita. Struktur retoris juga menunjukkan kecenderungan bahwa apa yang 

disampaikan tersebut adalah suatu kebenaran. Elemen struktur retoris yang 

dipakai antara lain:

I. Leksikon

Merupakan pemilihan atau pemakaian kata-kata tertentu untuk 

menggambarkan peristiwa. Pilihan ini tidak dilakukan secara 

kebetulan, tetapi secara ideologis untuk menunjukkan 

pemaknaan seseorang terhadap fakta.

II. Metafor

Kiasan yang mempunyai persamaan sifat dengan benda atau 

hal yang bisa dinyatakan dengan kata atau frasa. Dipakai tidak 
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hanya untuk ‘ornamen’ berita, tetapi juga untuk mendukung 

dan menekankan pesan utama yang disampaikan.

III. Grafis

Diwujudkan dalam bentuk variasi huruf (ukuran, warna, dan 

efek), caption, grafik, gambar, tabel, foto dan data lainnya. 

Termasuk juga penempatan dan ukuran judul. Elemen grafik 

memberikan efek kognitif, ia mengontrol perhatian dan 

ketertarikan secara intensif dan menunjukkan apakah suatu 

informasi itu dianggap penting dan menarik sehingga harus 

difokuskan.

IV. Pengandaian (presuppositin)

Pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna suatu 

teks. Pengandaian adalah upaya mendukung pendapat dengan 

memberikan premis yang dipercaya kebenarannya. 

Pengandaian hadir dalam pernyataan yang dipandang 

terpercaya sehingga tidak perlu dipertanyakan.

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 menggunakan model framing Pan dan Kosicki. 

Proses pengurutan data dalam analisis ini akan dilakukan sesuai dengan urutan 
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pemberitaan yaitu pada tanggal 4 februari 2012 hingga 10 februari 2012 atau 

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.      


