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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masyarakat informatif di era modern seperti sekarang ini pastinya 

menganggap informasi sebagai kebutuhan utama yang pasti harus dipenuhi setiap 

harinya. Kebutuhan akan informasi inilah yang mendorong ikut berkembang 

pesatnya teknologi komunikasi. Media akan berusaha untuk dapat memperbaiki 

diri menjadi lebih canggih dan kompleks dengan semakin berkembangnya 

teknologi komunikasi tersebut. 

Media massa merupakan komponen yang tidak dapat lepas dari keseharian 

kehidupan manusia, mengingat sangat dibutuhkannya kecepatan arus informasi 

sebagai konsumsi masyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap suatu informasi 

terbilang sangat tinggi, inilah alasan yang menyebabkan perkembangan 

komunikasi massa berkembang semakin pesat. Berbagai macam jenis mediapun 

turut hadir di tengah kita sekarang ini, baik cetak, ektronik, maupun online. Peran 

media massa menjadi sangat penting dilihat dari sisi bahwa merekalah yang 

mampu menghadirkan fakta-fakta aktual, yang kemudian mampu membentuk 

opini publik dan mendorong publik untuk melakukan suatu tindakan. Namun 

disisi lain, media massa saat ini cenderung didominasi oleh unsur-unsur konflik, 

bencana, popularitas, sensasi dan seks yang mempunyai nilai berita tinggi dan 

laku di pasaran, sehingga keuntungan tetap diperoleh bagi si pemilik media. 
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Berita bencana yang ada di media misalnya, pemberitaannya yang selalu 

di tampilkan dan ditonjolkan sekarang cenderung bergeser pada kepentingan 

naiknya rating semata. Bencana yang mestinya sebuah tragedi berubah menjadi 

tontonan ataupun hiburan semata yang setiap hari dapat dinikmati melalui media. 

Kemirisan dan luka korban bencana rela diekspose besar-besaran hanya untuk 

meraup keuntungan, dalam hal ini adalah pada pemberitaan bencana Merapi, 

Wasior dan Mentawai. Bencana yang terjadinya hampir bersamaan di bumi 

Indonesia pada akhir tahun 2010 lalu, tak hanya sekedar untuk memberikan 

informasi pada khalayak dalam pemberitaannya, namun juga terselip unsur untuk 

mengajak masyarakat memberikan sumbangan kepada para korban. Pemberitaan 

yang tiada henti setiap harinya, tidak menutup kemungkinan hanya untuk 

menaikkan rating semata. 

Merapi, Wasior, dan Mentawai dalam pemberitaannya ternyata juga 

ditemukan suatu hal yang menarik dan sedikit berbau kontroversial. Tanpa 

disadari, porsi pemberitaannya di media yang tidak seimbang menjadi sesuatu 

yang unik dan menggelitik untuk diteliti. Pemberitaan Merapi lebih ditonjolkan 

dan mendapat porsi lebih banyak dari pada pemberitaan bencana Wasior dan 

Mentawai yang cenderung dipinggirkan. Ada beberapa faktor yang perlu 

diungkap mengapa bencana Merapi lebih banyak mendapat sorotan pihak media 

dalam pemberitaannya. 

Merapi yang letaknya berada di central of java cenderung lebih mendapat 

tempat dan porsi lebih banyak dalam pemberitaannya, dengan alasan rasa 

solidaritas diantara sesama orang jawa, serta letak Merapi yang cukup mudah 
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dijangkau dibandingkan dua bencana lain yaitu Wasior dan Mentawai. 

Pertimbangan lain adalah dengan adanya sosok penting Sri Sultan Hamengku 

Buwono X sebagai orang penting di Jogjakarta yang pastinya sangat menarik 

untuk terus diikuti dan diberitakan berbagai statement-nya terkait bencana Merapi. 

Ekonomi politik media juga kerap kali mempengaruhi dalam suatu 

pemberitaan. Berbagai kepentingan mewarnai bagaimana suatu teks media 

terbentuk, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jessica Arawinda 

dalam penelitiannya yang berjudul Ekonomi Politik Media Majalah Hiburan Pria 

(Analisis Wacana Kritis terhadap Majalah Popular) yang sejatinya ingin 

mengungkap apa kepentingan ekonomi politik majalah popular dan bagaimana 

kekuatan sejarah, sosial, politik, dan ekonomi melahirkan suatu teks pemberitaan. 

Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan majalah popular menerapkan 

prinsip kapitalis dengan framing dapat terungkap dengan cara menyajikan unsur 

hedonisme yang dikemas dalam unsur sensualitas. Komodifikasi isi disebabkan 

oleh adanya kemudahan akses yang dimiliki popular dengan pengusaha bisnis 

seks, dimana pebisnis seks membutuhkan konsumen untuk menggunakan produk 

mereka. Sensualitas diciptakan untuk mendominasi selera pasar dan dieksploitasi 

untuk memenuhi keinginan mereka. Popular sebagai agen sosial membuat 

struktur pasar mencari sensualitas guna mendapatkan keuntungan. 

Pemberitaan yang ada di media menyangkut isu yang sedang terjadi di 

masyarakat, misalnya saja berita bencana yang sedang terjadi. Media seringkali 

secara serentak mengangkat isu yang sama secara bersamaan, tetapi dalam 

penyajiannya media mempunyai perspektif yang berbeda, sepertihalnya 
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pemberitaan bencana Merapi, Wasior, Mentawai. Kerugian yang ditaksir akibat 

dari bencana Merapi oleh Bapennas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) 

dalam Republika Online pada akhir 2010 adalah sebesar 5,4 triliun rupiah, 

sedangkan untuk kerugian bencana Wasior dan Mentawai, Bapennas kembali 

merumuskan angka sebesar 277 miliar dan 19,16 miliar rupiah. Sungguh 

merupakan suatu angka yang dahsyat bagi bangsa Indonesia disamping duka 

mendalam yang sedang dirasakan para korban bencana tersebut.  

Masih adanya kekentalan mitologi pada benak masyarakat sekitar Merapi 

yang menghubungkan ada apa dibalik bencana Merapi membuat publik semakin 

penasaran akan kebenarannya. Kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan ghaib 

penjaga Merapi yang membuat mereka merasa tetap aman, sehingga enggan 

mengungsi kendati Merapi telah memuntahkan awan panas, hal inilah yang 

menimbulkan adanya pertentangan antara logika pemahaman lokal masyarakat 

dengan aspek ilmiah vulkanologi. Adanya sosok Mbah Maridjan yang fenomenal 

sebagai juru kunci Merapi, juga menambah daya tarik tersendiri yang membuat 

media lebih cenderung memfollow up seluruh rangkaian pemberitaan bencana 

Merapi ketimbang bencana Wasior dan Mentawai. Ada banyak variabel lain yang 

lagi-lagi menyebabkan pemberitaan bencana Merapi lebih menonjol ketimbang 

bencana Wasior dan Mentawai. 

Analisis framing menurut model Robert N. Entman menyatakan ada dua 

hal penting dalam suatu pemberitaan, yaitu bahwa adanya penonjolan dalam suatu 

pemberitaan di media. Dalam hal ini adalah pemberitaan bencana Merapi, dan ada 

pula peminggiran bahkan penghilangan dalam pemberitaan yang mana pada 
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pemberitaan bencana Wasior dan Mentawai. Adanya proses seleksi dalam sebuah 

pemberitaan menentukan mana realitas yang akan dipilih, mana realitas yang 

ditonjolkan, dan mana realitas yang akan dibuang. Peristiwa yang fenomenal 

dalam pemberitaan mendapatkan porsi yang lebih besar dari pada peristiwa lain 

yang biasa saja, selain itu campur tangan dari pihak Pemerintah selaku penguasa 

juga mempengaruhi suatu pemberitaan pada akhirnya.  

Sepertihalnya penelitian yang telah dilakukan oleh Marliya Triana 

terhadap kredibilitas pemberitaan Gunung Merapi di Surat Kabar Jawa Pos yang 

menyatakan  kredibilitas pemberitaan gunung Merapi di Surat Kabar Jawa Pos 

menurut mahasiswa adalah tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin 

lengkap kaidah-kaidah nilai berita terpenuhi, maka semakin tinggi pula 

kredibilitas pemberitaan tersebut menurut mahasiswa. 

Teknologi canggih telah berdampak hebat terhadap berubahnya pola pikir 

masyarakat di seluruh dunia, tak terkecuali bagi masyarakat Indonesia sendiri. 

Kehadiran internet dengan berbagai kecanggihan dan kemudahan di dalamnya, 

menjadikan ketertarikan manusia untuk selalu update terhadap sesuatu yang baru 

dari inovasi yang diciptakan dari  keberadaan internet tersebut. Mobile internet 

dan hadirnya smartphone blackberry yang menyajikan kelengkapan fitur, 

kecanggihan, dan kemudahan akses mendorong masyarakat modern tak perlu 

merasa ketinggalan informasi setiap harinya. Karena sesungguhnya berita dapat 

dengan mudah di dapat hanya dengan menggunakan ponsel. 

Republika Online dapat diakses melalui telepon seluler, karena layanan 

update pemberitaan harian di Republika Online telah tersedia di akun jejaring 
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sosial facebook dan twitter yang sedang digandrungi oleh seluruh masyarakat 

dunia. Lain halnya dengan KOMPAS.com yang sedikit lebih maju dalam 

pemanfaatan teknologi, karena selain layanan update melalui jejaring sosial, 

KOMPAS.com juga dapat diunduh sebagai aplikasi tersendiri secara gratis pada 

blackberry, selain itu KOMPAS.com juga tampil dalam format i-pad dan akan 

terus tumbuh berkembang mengikuti teknologi yang terus berinovasi. 

Tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk merasa sulit dalam meng-update 

informasi ataupun mendapatkan pemberitaan setiap harinya dengan kecanggihan 

dan kecepatan yang telah ditawarkan oleh pihak media, dalam hal ini adalah 

Republika Online dan KOMPAS.com sebagai dua media besar Indonesia yang 

telah memanfaatkan kecanggihan teknologi internet. Dari sinilah alasan utama 

yang menyebabkan peneliti ingin mengangkat bagaimana dari masing-masing 

media dalam membingkai atau memframe pemberitaan terkait bencana Merapi, 

Wasior, dan Mentawai. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah situs Kompas dan Republika dalam membingkai pemberitaan 

bencana Merapi, Wasior, dan Mentawai ? 

2.  Bagaimana perbandingan konstruksi pemberitaan bencana Merapi, Wasior, dan 

Mentawai pada situs Kompas dan Republika ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui konstruksi pada situs Kompas dan Republika dalam 

pemberitaan bencana Merapi, Wasior, dan Mentawai. 

2. Ingin mengetahui perbandingan konstruksi pemberitaan bencana Merapi, 

Wasior dan Mentawai pada situs Kompas dan Republika. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademis 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan pandangan 

serta ketertarikan kepada mahasiswa, khususnya bagi konsentrasi jurnalistik untuk 

melakukan penelitian sejenis dengan lebih komprehensif. 

2. Manfaat Praktis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan secara 

sederhana bagi masyarakat dalam mengidentifikasi sebuah media dalam 

mengemas pemberitaan.  

E. Tinjauan Pustaka 

1. Internet Sebagai Cyber Media 

 Sejarah media massa memperlihatkan bahwa sebuah teknologi baru tidak 

pernah menghilangkan teknologi yang lama, melainkan hanya menjadi sebuah 

alternatif pilihan baru. Maka, kedudukan jurnalisme online mungkin tidak akan 

bisa menggantikan sepenuhnya bentuk-bentuk media, melainkan menciptakan 

suatu cara yang unik untuk memproduksi berita dan mendapatkan konsumen 

berita. Jurnalisme online tidak akan menghapuskan jurnalisme tradisional, namun 
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meningkatkan intensitasnya, dengan menggabungkan fungsi-fungsi dari teknologi 

internet dengan media tradisional. 

 Internet adalah medium baru yang mengkon vergensikan seluruh 

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

substansinya, melainkan mode-mode produksi dan perangkatnya (Santana, 

2005:135). 

Para Jurnalis media online harus mampu mengkonstruksi kisah-kisah 

mereka melalui pemakaian fitur-fitur interaktif dalam internet, namun juga 

mampu menawarkan para pembaca untuk dapat lebih dari sekedar membaca, 

seperti halnya  turut berpartisipasi, berbagi, dan bahkan bergabung dalam proses 

memproduksi kisah berita. Saat ini, hampir seluruh media berita telah memiliki 

web yang hadir dalam berbagai bentuk. Dan, pengaksesnyapun tergolong tak 

pernah sedikit tiap harinya. Sebut saja Kompas Cyber Media, Tempo Interaktif, 

Republika, detik.com, dan Media Indonesia Online. Kecepatan dan ketepatan 

informasi yang disuguhkan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna untuk 

selalu mengaksesnya (Arif, 2010:73-75). 

 Keunggulan dari internet sebagai cyber media yang dapat dinikmati oleh 

khalayak adalah cara mengaksesnya yang mudah dan murah. Dengan adanya 

internet, setiap orang yang mengaksesnya dapat mengetahui seluruh informasi 

dari berbagai belahan dunia. Fungsi dari internet dapat berupa edukasi, informasi, 

dan bahkan hiburan. Namun, sejalan dengan itu, penggunaan internet juga perlu 

kewaspadaan bagi anak-anak yang menjadi penggunanya. Karena tidak jarang 
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terdapat situs-situs dewasa yang tidak boleh dikunjungi oleh mereka. peran serta 

dan pengawasan dari para orang tua menjadi sangat penting dalam hal ini. 

 Rafael dan Newhagen mengidentifikasi lima perbedaan utama yang ada 

pada jurnalisme online dan media massa tradisional : 1) Kemampuan internet 

untuk mengombinasikan sejumlah media, 2) Kurangnya tirani atas penulis 

terhadap pembaca, 3) Tidak seorangpun dapat mengendalikan perhatian khalayak, 

4) Internet dapat membuat proses komunikasi berlangsung sinambung, dan 5) 

Interaktifitas web. Sebagai tambahan yang tidak kalah penting adalah 

kecepatannya secara keseluruhan yang menarik sekaligus menakutkan (Santana, 

2005:138). 

2. Teori Konstruksi Realitas Sosial 

 Menurut Berger dalam bukunya Suyanto dan M Khusna (2010:159) yang 

berjudul Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial menjelaskan bahwa manusia 

adalah pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, 

sebagaimana kenyataan objektif memengaruhi kembali manusia melalui proses 

internalisasi (yang mencerminkan kenyataan subjektif). Dengan kemampuan 

berpikir dialektis, dimana terdapat tesis, antithesis, dan sintetis, Berger 

memandang masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk 

masyarakat.  

Berger dan Luckman  meringkas teori mereka dengan menyatakan 

“realitas terbentuk secara sosial” dan sosiolgi ilmu pengetahuan (sociology of 

knowledge) harus menganalisa proses bagaiamana itu terjadi. Mereka mengakui 

realitas objektif, dengan membatasi realitas sebagai “kualitas yang berkaitan 
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dengan fenomena yang kita anggap berada di luar kemauan kita (sebab ia tak 

dapat dienyahkan)”. Menurut Berger dan Luckman kita semua mencari 

pengetahuan atau “kepastian bahwa fenomena adalah riil adanya dan memiliki 

karakteristik yang khusus” dalam kehidupan kita sehari-hari (Poloma, 1984:303). 

Dalam pemahaman konstruksi Berger, dalam memahami realitas/peristiwa 

terjadi dalam tiga tahapan, Berger menyebutnya sebagi moment yaitu, pertama, 

tahap eksternalisasi yaitu usaha pencurahan diri manusia ke dalam dunia, baik 

mental maupun fisik. Kedua, objektifasi yaitu hasil dari eksternalisasi yang berupa 

kenyataan objektif fisik ataupun mental. Ketiga, internalisasi, sebagai proses 

penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga 

subjektifitas individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Ketiga proses 

tersebut saling berdialektika secara terus menerus pada diri individu dalam rangka 

pemahan tentang realitas. 

Bagi berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu 

yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. 

Dengan pemahaman semacam ini, realitas berwajah ganda / plural. Setiap orang 

bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Konstruksi 

sosial adalah proses menciptakan pengetahuan dan realitas sosial melalui interaksi 

simbolis dalam suatu kelompok sosial. Jadi, pengetahuan dan realitas muncul dari 

persepsi manusia. Realitas adalah hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan 

konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya (Eriyanto, 2002:14). 

Penerapan gagasan Berger mengenai konstruksi realitas dalam konteks 

pemberitaan adalah teks yang berupa berita tersebut bukanlah kopi dari realitas 
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yang ada, melainkan ia haruslah dipandang sebagai konstruksi atas realitas, dan 

hal inilah yang menyebabkan seringnya terjadi peristiwa yang sama 

dikonstruksikan secara berbeda. Wartawan bisa jadi mempunyai pandangan dan 

konsepsi yang berbeda ketika melihat suatu peristiwa, dan itu dapat dilihat dari 

bagaimana mereka mengkonstruksi peristiwa tersebut, yang kemudian 

diwujudkan dalam teks berita.  

Wartawan situs Kompas dan Republika tentunya memiliki perbedaan 

dalam mengkonstruksi suatu peristiwa. Pada wartawan KOMPAS.com filosofi 

yang mendasari para wartawan adalah ideologi humanisme, sehingga dalam 

pemberitaannya Kompas selalu mementingkan toleransi, harmoni dan dialog antar 

narasumbernya. Sedangkan pada Republika Online, keberpihakan pemberitaan 

oleh para wartawannya semata-mata ditujukan kepada masyarakat Indonesia. 

Wartawan Republika berpegang pada prinsip “keterbukaan” dalam 

pemberitaannya, demi memposisikan diri sebagai pihak yang turut 

mempersiapkan masyarakat Indonesia memasuki masa dinamis tanpa perlu 

kehilangan kualitas yang dimilikinya.   

Berita dalam pandangan konstruksi sosial bukan merupakan peristiwa atau 

fakta dalam arti yang riil, yang mana realitas bukan dioper begitu saja sebagai 

berita, namun ia adalah produk interaksi antara wartawan dengan fakta. Dalam 

proses internalisasi, wartawan dilanda oleh realitas. Realitas diamati oleh 

wartawan dan diserap dalam kesadaran si wartawan, yang kemudian dalam proses 

eksternalisasi, wartawan menceburkan dirinya untuk memaknai realitas. Konsepsi 

tentang fakta diekspresikan untuk melihat realitas. Hasil dari berita adalah produk 
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dari proses interaksi dan dialektika tersebut, begitupula ketika seorang wartawan 

melakukan wawancara kepada narasumber. Interaksi terjadi antara wartawan dan 

narasumber, sehingga realitas yang terbentuk dari wawancara tersebut adalah 

produk interaksi antara keduanya. Realitas hasil wawancara bukan hasil operan 

apa yang dikatakan oleh narasumber dan ditulis sedemikian rupa dalam berita, 

disana juga ada proses eksternalisasi melalui pertanyaan yang diajukan dan juga 

sudut penggambaran yang dibuat oleh pewawancara yang membatasi pandangan 

narasumber, termasuk bagaimana hubungan dan kedekatan antara wartawan 

dengan narasumber. Proses dialektis keduanyalah yang menghasilkan wawancara 

yang kita baca di surat kabar atau kita lihat di televisi (Eriyanto, 2002:17-19). 

3. Pemberitaan Bencana Alam Di Media 

 Indonesia sebagai Negara yang dijalin oleh untaian cincin pasifik tercatat 

mempunyai kurang lebih 240 buah gunung yang hampir 70 diantaranya masih 

aktif. Hal ini menunjukkan zona kegempaan dan gunung api aktif seringkali 

menimbulkan gempa atau tsunami yang tak terhindarkan. Oleh karenanya bencana 

kerap kali menjadi berita utama di media massa nusantara. Namun, acapkali 

media-media di Indonesia belum memiliki standar operasional yang jelas untuk 

meliput bencana. Yang akibatnya, wacana tentang tanah bencana tak pernah 

menjadi arus utama di kalangan media massa Indonesia. Bencana selalu saja 

dilaporkan setelah terjadi, sangat jarang media yang menyoroti ihwal mitigasi dan 

pendidikan bencana (Arif, 2010:24-34). 

 Seperti halnya penelitian terdahulu milik Willy Adi Putra dalam skripsinya 

yang berjudul Konstruksi Pemberitaan Surat Kabar Tentang Penanggulangan 
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Bencana Banjir dan Tanah Longsor Oleh Pemerintah Kab. Malang (Analisis 

Framing pada Surat Kabar Surya dan Jawa Pos Periode Desember 2007) yang 

menyimpulkan apabila peneliti menekankan kepada pihak media dalam hal ini 

surat kabar agar dalam memberitakan peristiwa senantiasa mengedepankan 

prinsip keseimbangan sumber. Sehingga berita yang diturunkan kepada khalayak 

pembaca menjadi seimbang. 

a) Definisi Berita 

 Berita adalah informasi aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik 

perhatian orang (Kusumaningrat, 2005:40). Sedangkan menurut Sumadiria berita 

merupakan laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik 

dan atau penting bagi sebagian khalayak, melalui media berkala seperti surat 

kabar, radio, televisi, atau media online internet (Sumadiria, 2005:64). 

 Berita dilihat dari dua pengertian diatas, bisa dikatakan sebagai suatu 

proses dari mencari dan mengumpulkan informasi, mengolah informasi, sampai 

informasi tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat. Karena pada dasarnya berita 

merupakan kebutuhan primer dan komoditi utama yang harus terpenuhi setiap 

harinya bagi seluruh masyarakat informasi seperti sekarang ini. 

b)  Nilai Berita (News Value) 

Dalam sebuah pemberitaan, informasi yang disajikan harus mempunyai 

nilai berita (news value) karena tidak semua laporan mengenai suatu peristiwa 

layak untuk diberitakan kepada masyarakat, perlu adanya kepekaan dan ketajaman 

dari seorang jurnalis untuk menyeleksi berita mana yang layak dan tidak untuk 

dipublikasikan. 
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Salah satu yang terkandung dalam nilai berita yaitu human interest atau 

manusiawi, dimana suatu kejadian yang mampu memberikan sentuhan perasaan 

bagi si pembaca, kejadian yang menyangkut orang biasa dalam situasi luar biasa, 

atau orang besar dalam situasi biasa. Secara harfiah human interest diartikan 

sebagai menarik minat orang. Berita yang mengandung human interest akan 

melibatkan perasaan manusia. Karena perasaan adalah sesuatu yang dalam, dan 

ada pada diri seseorang, maka seseorang tersebut akan tertarik untuk membaca 

dan melihatnya. Adapun bentuk-bentuk dari human interest sebagai berikut : 

Ketenangan (suspense), Ketidaklaziman (unusualness), Minat Pribadi (personal 

interest), Konflik (konflict), Simpati (sympathy), Kemajuan (progress), Seks 

(sex), Usia (age), Binatang (animals), Humor (humor). 

 Berita di media mengenai bencana alam sering kali menggunakan unsur 

simpati (sympathy) di dalam penulisan atau penayangannya. Hal ini dikarenakan 

peristiwa yang digambarkan di media massa diharapkan bisa menyentuh perasaan 

manusia. Rasa iba, kasihan, sedih menjadi tumpang tindih. Simpati masyarakat 

terbukti setelah bantuan masyarakat luar berdatangan baik berupa uang, medis, 

sukarelawan, atau barang-barang. Bantuan dari luar negeri juga tidak kalah 

cepatnya. Sungguh, berita-berita di media massa sangat menyentuh perasaan 

(Nurudin, 2009:64-66).  

c) Depth News 

 Berbagai jenis berita yang ada di dunia jurnalistik diantaranya adalah 

depth news yang merupakan laporan yang dihimpun dari informasi dengan fakta 

mengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa 
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tersebut. Jenis laporan ini memerlukan pengalihan informasi, bukan opini 

reporter, fakta-fakta yang nyata masih tetap besar (Sumadiria, 2005:118). 

d) Follow Up 

 Follow up adalah suatu istilah jurnalistik untuk sebuah berita yang 

melaporkan lebih banyak dari yang sudah di cetak atau disiarkan sebelumnya. 

Dalam definisi sederhana, bisa juga diartikan sebagai pengembangan atau lanjutan 

berita yang sudah dimuat di koran, tabloid, majalah, atau disiarkan melalui radio 

dan televisi pada edisi sebelumnya. Follow up menindaklanjuti berita yang sudah 

dimuat kemarin untuk disiarkan hari ini. Atau juga pengembangan berita hari ini 

untuk ditayangkan esok hari. Aspek-aspek yang dikembangkan atau 

ditindaklanjuti itu bisa berupa fakta baru, reaksi atau masalah lainnya yang 

muncul terkait berita tersebut (Zaenuddin, 2007:101). 

 Pemberitaan mengenai bencana alam kerap kali diperlukan follow up 

karena pemuatan atau penayangannya tidaklah cukup dalam satu hari saja, 

keesokan harinya perlu kelanjutan mengenai sisi lain dari pemberitaan seperti 

berapa jumlah korban baik yang tewas atau luka-luka, deskripsi lokasi setelah 

terjadi bencana, atau bahkan informasi penting bagi siapa saja yang ingin mencari 

anggota keluarganya yang berhasil dievakuasi di pengungsian. 

 e) Jurnalisme Empati 

Jurnalisme empati, yaitu suatu prisnsip metode jurnalisme yang membawa 

konsekuensi dalam mengerangka (framing) suatu situasi sosial. Adapun suatu 

pengerangkaan secara sederhana dimaksudkan sebagai cara pandang bahwa di 

dalam setiap realitas sosial pada dasarnya merupakan interaksi antar mansusia, 
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dan dalam setiap interaksi sosial acap kali secara potensial terdapat korban. 

Korban adalah seseorang yang kalah atau tidak berdaya manakala berhadapan 

dengan pihak lainnya dalam suatu interaksi sosial. Pendekatan dalam jurnalisme 

empati berangkat dari sensitivitas dalam menghadapi kekuasaan dalam suatu 

interaksi sosial, ataupun posisi subyek sebagai individu yang menjadi korban 

kekuasaan. Korban dapat terjadi akibat penggunaan secara eksesif oleh aparat 

negara, ataupun akibat tekanan komunalisme yang berkembang dalam 

masyarakat. 

Dalam pemberitaan bencana di media cenderung menggugah pemirsa 

untuk bisa sedikit berempati pada para korban bencana melalui berita yang 

ditampilkan. Sisi humanis dan rasa sensitivitas pembaca akan muncul sehingga 

mereka berupaya membantu para korban melalui peduli amal diseluruh media. 

Dalam hal ini yang menjadi korban adalah mereka yang berada di lokasi bencana 

dan mengalami musibah dari adanya bencana tersebut. Oleh karena itulah 

perhatian dan sumbangan dari para dermawan dan relawan sangat dibutuhkan 

melalui pemberitaan yang ada di media. 

Penerapan jurnalisme empati melalui metode reportase dalam 

mengeskplorasi fakta-faktar publik melalui sudut pandang (angle) dan fokus 

perhatian (focus of interest). Kedua hal saling berkaitan, yaitu sudut pandang 

merupakan pilihan dalam menentukan sasaran yang akan dijadikan sebagai 

subyek dalam pusat perhatian. Dengan sudut pandang akan menjadikan subyek 

sebagai titik tolak  dalam pemaparan berita (news story). Manakala yang dijadikan 

subyek adalah korban dalam relasi sosial, maka untuk mendapat gambaran 
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tentang fakta situasi sosial korban ini, diperlukan langkah jurnalisme yang 

berlandaskan metode partisipatoris. Dengan metode ini, seorang jurnalis berupaya 

memasuki kehidupan subyek, dengan sikap etis agar tidak melakukan penetrasi 

yang sampai mengganggu kehidupan subyek. Lebih jauh, pada saat 

menjadikannya sebagai informasi media, jurnalis tetap berada dalam lingkup 

pertanyaan etis, berkaitan dengan  apakah pertanyaan tersebut cenderung 

merugikan, ataupun lebih dapat bermanfaat bagi subyek. Disinilah prinsip paling 

fundamental dari nilai kemanusiaan yang menjadi landasan dalam kerja 

jurnalisme (http://www.lp3y.org/index.php?pilih=lihat&id=136). 

4. Media Massa dan konstruksi realitas 

Pemberitaan di media pada hakekatnya merupakan hasil konstruksi 

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

dikonstruksikan (constructed reality) dalam bentuk wacana yang bermakna. 

Dalam proses konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama. Ia merupakan 

instrumen pokok untuk menceritakan realitas. 

 Bahasa adalah alat konseptualisasi dan alat narasi.  Begitu pentingnya 

bahasa, maka tak ada berita, cerita ataupun ilmu pengetahuan tanpa bahasa. 

Selanjutnya, penggunaan bahasa (simbol) tertentu menentukan format narasi (dan 

makna) tertentu. Sedangkan jika dicermati secara teliti, seluruh isi media, baik 

media cetak maupun elektronik menggunakan bahasa. Baik bahasa verbal (kata-

kata tertulis atau lisan) maupun bahasa non-verbal (gambar, foto, gerak-gerik, 

grafik, angka, dan tabel). 
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 Penggunaan bahasa tertentu dengan demikian berimplikasi pada bentuk 

konstruksi realitas dan makna yang dikandungnya. Pilihan kata dan cara penyajian 

suatu realitas ikut menentukan struktur konstruksi realitas dan makna yang 

muncul darinya. Dari perspektif ini, bahkan bahasa bukan hanya mampu 

mencerminkan realitas, tetapi sekaligus dapat menciptakan realitas (Hamad, 

2004:13). 

5. Media dan Berita Dilihat dari Paradigma Konstruksionis 

Menurut Eriyanto (2002:19-36) menjelaskan pendekatan konstruksionis 

mempunyai penilaian sendiri mengenai bagaimana media, wartawan, dan berita 

dilihat. Penilaian tersebut meliputi : 

a. Fakta / peristiwa adalah hasil konstruksi 

Realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari 

wartawan. Di sini tidak ada realitas yang bersifat objektif, karena 

realitas itu tercipta lewat konstruksi dan pandangan tertentu. Realitas 

bisa berbeda-beda, tergantung pada bagaimana konsepi ketika realitas 

itu dipahami oleh wartawan  yang mempunyai pandangan berbeda.   

b. Media adalah agen konstruksi 

Media bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga subjek yang 

mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan 

pemihakannya. Di sini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial 

yang mendefinisikan realitas. 

 

 



19 
 

c. Berita bukan refleksi dari realitas, ia hanya konstruksi dari realitas 

Dalam pandangan konstruksionis berita diibaratkan seperti sebuah 

drama. Ia bukan menggmbarkan realitas, tetapi potret arena pertarungan 

antara berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa. Berita tidak 

mungkin merupakan cermin dan refleksi dari realitas karena berita yang 

terbentuk merupakan konstruksi atas realitas. 

d. Berita bersifat subjektif / konstruksi atas realitas 

Pemaknaan seseorang atas sebuah realitas bisa jadi berbeda dengan 

orang lain, yang tentunya menghasilkan realitas yang berbeda pula. 

Opini tidak dapat dihilangkan karena ketika meliput, wartawan melihat 

dengan perspektif dan pertimbangan subjektif. 

e. Wartawan bukan pelapor, ia agen konstruksi realitas 

Wartawan tidak bisa menyembunyikan pilihan moral dan 

keberpihakannya karena ia merupakan bagian yang intrinsik dalam 

pembentukan berita. Berita bukan hanya produk individual, melainkan 

juga bagian dari proses organisasi dan interaksi antara wartawannya, 

karena dalam kenyataannya, tidak ada realitas yang bersifat eksternal 

dan objektif, yang berada di luar diri wartawan. Realitas dibentuk dan 

diproduksi tergantung pada bagaimana proses konstruksi berlangsung. 

f. Etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian yang 

integral dalam produksi berita 

Aspek etika, moral, dan nilai-nilai tertentu tidak mungkin dihilangkan 

dari pemberitaan media. Etika dan moral  yang dalam banyak hal 
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berarti keberpihakan pada satu kelompok atau nilai tertentu umumnya 

dilandasi oleh keyakinan tertentu adalah bagian yang integral dan tidak 

terpisahkan dalam membentuk dan mengkonstruksi realitas. 

g. Nilai, etika, dan pilihan moral peneliti menjadi bagian yang integral dalam 

penelitian 

Pilihan etika, moral atau keberpihakan peneliti menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari proses penelitian. Peneliti adalah entitas dengan 

berbagai nilai dan keberpihakan yang berbeda-beda. Karenanya, bisa 

jadi objek penelitian yang sama akan menghasilkan temuan yang 

berbeda di tangan peneliti yang berbeda. 

h. Khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita 

Khalayak bukan dilihat sebagai subjek yang pasif. Ia juga subjek yang 

aktif dalam menafsirkan apa yang dia baca yang bisa jadi berbeda dari 

pembuat berita. 

6. Produksi Teks Media 

 Proses pembentukan berita merupakan proses yang rumit dan mengandung 

banyak faktor yang berpotensi untuk mempengaruhinya. Banyaknya kepentingan 

dan pengaruh yang dapat mengintervensi media, menimbulkan pertarungan dalam 

memaknai realitas dalam presentasi media. Apa yang disajikan oleh media pada 

dasarnya merupakan akumulasi dari pengaruh yang beragam. Pamela J. 

Shoemaker dan Stephen D. Reese meringkas berbagai faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan, antara lain                             
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tertuang dalam gambar Hirarki faktor-faktor yang mempengaruhi media sebagai 

berikut : 

Gambar 1.1 Hirarki faktor - faktor yang mempengaruhi isi media 

(Shoemaker and Reese, 1991: 54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Faktor Individual 

Faktor ini berhubungan dengan latar belakang profesional dari pengelola 

media. Level individual melihat bagaimana pengaruh aspek-aspek personal dari 

pengelola media mempengaruhi pemberitaan yang akan ditampilkan kepada 

khalayak. Latar belakang individu seperti jenis kelamin, umur, atau agama, sedikit 

banyak mempengaruhi apa yang ditampilkan media. Pendekatan individual yang 

diambil merupakan aspek personalitas dari wartawan yang akan mempengaruhi 

pemberitaan. 

Ideological Level (5) 

Extramedia Level (4) 

Media Content 

Organization level (3) 

Media 
Routines Level 
(2) 

Individual Level (1) 
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Pemberitaan bencana Mentawai pada situs Kompas dan Republika 

menunjukkan adanya perbedaan faktor individual, yang dapat mempengaruhi 

pemberitaan yang ditampilkan. Kompas pada pemberitaan Tsunami Mentawai 

dengan wartawan dan redaktur yang berjenis kelamin lelaki mengangkat angel 

pelanggaran HAM pada penanganan korban bencana. Penggunaan bahasa dan 

lugas dengan pemilihan kata yang cenderung kaku, mencerminkan ketegasan 

lelaki. Republika Online, dengan wartawan yang berjenis kelamin laki-laki dan 

redaktur yang berjenis kelamin perempuan, dalam pemberitaan Mentawai lebih 

menitik beratkan pada sensitivitas pendeskripsian kondisi para korban masa 

tanggap darurat. Tak adanya bantuan sama sekali pada 12 jam pasca bencana 

merupakan sentuhan perhatian perempuan dalam menjelaskan rasa sympathy pada 

para korban. 

2. Level Rutinitas Media (Media Routine) 

Rutinitas media berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan 

berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran tersendiri tentang apa yang 

disebut berita. Apa cirri-ciri berita yang baik, atau apa kriteria kelayakan berita. 

Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung tiap hari dan menjadi prosedur 

standar bagi pengelola media yang berada di dalamnya. Rutinitas media ini juga 

berhubungan dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk. Ketika ada sebuah 

peristiwa penting yang harus diliput, bagaimana bentuk tugas pendelegasian 

tugasnya, melalui proses dan tangan siapa saja sebuah tulisan sebelum sampai ke 

proses cetak, siapa penulisnya, siapa editornya, dan seterusnya. Sebagai 
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mekanisme yang menjelaskan bagaimana berita diproduksi, rutinitas media 

karenanya mempengaruhi bagaimana wujud akhir sebuah berita. 

Situs Kompas dan Republika mempunyai kebijakan tersendiri dalam 

menentukan standar pemberitaannya. Wartawan Kompas dan Republika yang 

berada di daerah-daerah lokasi bencana, akan memilih mana fenomena yang 

menarik dan layak diberitakan. Berita yang telah ditulis dan masuk ke tangan 

redaktur akan disunting dengan lebih menekankan pada bagian mana yang perlu 

dikurangi atau bagian mana yang perlu ditambah. 

Wartawan Republika yang berada di biro daerah-daerah di Indonesia, 

menentukan mana peristiwa yang akan diberitakan, selanjutnya dikirim pada 

redaktur untuk dilakukan proses editing. Pada bencana Merapi, pemberitaan situs 

Republika lebih mengangkat tema ketidaknyamanan para pengungsi selama 

berada di lokasi pengungsian.  

3. Level Organisasi 

Level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang secara 

hipotetik mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan wartawan bukan 

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

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

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

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

bagian iklan, bagian sirkulasi, bagian umum, dan seterusnya. Masing-masing 

bagian tersebut tidak selalu sejalan. Mereka mempunyai tujuan dan target masing-

masing, sekaligus strategi yang berbeda untuk mewujudkan target tersebut. 
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Setiap organisasi berita, selain mempunyai banyak elemen juga mempunyai 

tujuan dan filosofi organisasi sendiri. Berbagai elemen tersebut mempengaruhi 

bagaimana seharusnya wartawan bersikap, dan bagaimana juga seharusnya 

peristiwa disajikan dalam berita. 

Penyajian pemberitaan pada situs Kompas dan Republika sejatinya berbeda 

dengan versi cetaknya, hal ini dikarenakan berbeda pula susunan redaksionalnya. 

Situs Kompas berupaya untuk menyatukan seluruh bagian, meskipun sejatinya 

mereka tak selalu sejalan. Bagian redaksi dengan bagian iklan mampu berjalan 

bersamaan, karena dalam satu halaman pemberitaan terdapat pula space iklan 

yang langsung ter-link jika pembaca meng-klik tepat di iklan tersebut.  

Situs Republika mengorganisir dengan baik setiap bagian di dalamnya, agar 

mampu berjalan bersama. Terdapat masing-masing link untuk tiap bagian, 

diantaranya: 

a. Bagian redaksi diberi nama link @newsroom 

b. Bagian iklan beserta tata cara mengiklankan suatu produk melalui 

Republika Online dapat langsung klik pada link Tarif Iklan 

c. Bagian umum, serta keseluruhan pertanyaan mengenai Republika Online 

bisa langsung klik pada link Contact Us 

Dengan keseluruhan bagian yang telah terorganisir dengan baik, 

menjadikan Republika Online semakin menunjukkan keprofesionalisannya demi 

terwujudnya tujuan dari Republika Online itu sendiri.   
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4. Level Ekstramedia 

Level ini berhubungan dengan faktor lingkungan di luar media. Meskipun 

berada di luar organisasi media, hal-hal diluar organisasi media ini sedikit banyak 

dalam banyak kasus mempengaruhi pemberitaan media. Ada beberapa faktor yang 

termasuk dalam lingkungan di luar media, diantaranya : 

a. Sumber Berita 

Sumber berita disini dipandang bukanlah sebagai pihak yang netral 

yang memberikan informasi apa adanya. Ia juga mempunyai kepentingan 

untuk mempengaruhi media dengan berbagai alasan : memenangkan 

opini publik, atau memberi citra tertentu kepada khalayak, dan 

seterusnya. Sebagai pihak yang mempunyai kepentingan, sumber berita 

tentu saja memberlakukan politik pemberitaan. Ia akan memberikan 

informasi yang sekiranya baik bagi dirinya, dan mengembargo informasi 

yang tidak baik bagi dirinya. Media, lalu secara tidak sadar telah menjadi 

corong dari sumber berita untuk menyampaikan apa yang dirasakan oleh 

sumber berita tersebut. 

b. Sumber Penghasilan Media 

Sumber penghasilan media ini dapat berupa iklan, bisa juga berupa 

pelanggan/ pembeli media. Media harus survive, dan untuk bertahan 

hidup kadangkala media harus berkompromi dengan sumber daya yang 

menghidupi mereka. 
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c. Pihak Eksternal seperti Pemerintah dan Lingkungan Bisnis 

Pengaruh ini sangat ditentukan oleh corak dari masing-masing 

lingkungan eksternal media. Misalnya dalam Negara yang otoriter, 

pemerintah dalam banyak hal memegang lisensi penerbitan, kalau media 

ingin tetap dan bisa terbit, ia harus mengikuti batas-batas yang telah 

ditentukan oleh pemerintah tersebut.   

d. Level Ideologi 

Ideologi disini diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka 

referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan 

bagaimana mereka menghadapinya. Ideologi yang dimaksudkan 

berhubungan dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan 

realitas. Pada level ideologi, akan dilihat lebih kepada yang berkuasa di 

masyarakat dan bagaimana media menentukan (Sudibyo, 2001:7-13). 

 Diantara ke-empat faktor yang mempengaruhi pemberitaan dari luar 

lingkungan media, level ideology-lah yang akan dibahas kali ini. Media 

mempunyai ideology-nya masing-masing dalam mempengaruhi suatu 

pemberitaan yang akan ditampilkan. Situs Kompas dan ideology humanis-nya 

terlihat pada pemberitaan bencana Wasior yang cenderung berpihak pada 

kepentingan masyarakat selaku korban. Sedangkan pada Republika yang 

menganut ideology nasionalis agamis, lebih memandang bencana Wasior dari sisi 

kebijakan Pemerintah dalam menyatakan isu terkait penyebab bencana banjir 

bandang Wasior.  
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7. Analisis Framing 

 Dalam ranah studi komunikasi, analisis framing mewakili tradisi yang 

mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis 

fenomena atau aktifitas komunikasi. Sehingga, analisis framing dipakai untuk 

membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini 

mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam 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 perspektif atau cara pandang yang 

digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita (Sobur, 

2001:162). 

 Proses pembentukan dan konstruksi realitas tersebut, hasil akhirnya adalah 

adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal, 

akibatnya khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan 

secara menonjol oleh media. Aspek-aspek yang tidak disajikan secara menonjol, 

bahkan tidak diberitakan, menjadi terlupakan dan sama sekali tidak diperhatikan 

oleh khalayak. Framing adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh 

media. Penyajian tersebut dilakukan dengan menekankan bagian tertentu, 

menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu 

realitas atau peristiwa.  Disinilah media menseleksi, menghubungkan, dan 

menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa lebih mudah menyentuh 

dan diingat oleh khalayak (Eriyanto, 2002:66-67). 
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8. Analisis Framing Robert N. Entman 

Konsep framing oleh Entman digunakan untuk menggambarkan proses 

seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat 

dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas 

sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain. 

Tabel 1.1 

Penampang Dimensi Framing Menurut Robert  N. Entman 

Seleksi isu Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas 

yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi 

untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung di 

dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan (included), tetapi 

ada juga berita yang dikeluarkan (excluded). Tidak semua 

aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih 

aspek tertentu dari suatu isu. 

Penonjolan 

aspek tertentu 

dari isu 

Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek 

tertentu dari suatu peristiwa/ isu tersebut telah dipilih, 

bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan 

dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu 

untuk ditampilkan kepada khalayak. 

 

Entman melihat framing dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan 

penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas. Kedua faktor ini dapat lebih 

mempertajam framing berita melalui proses seleksi isu yang layak ditampilkan 
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dan penekanan isi beritanya. Perspektif wartawanlah yang akan menentukan fakta 

yang dipilihnya, ditonjolkannya dan dibuangnya. Dibalik semua ini, pengambilan 

keputusan mengenai sisi mana yang ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan 

ideologi para wartawan yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita. 

Penonjolan itu sendiri dapat didefinisikan membuat informasi lebih terlihat jelas, 

lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak (Eriyanto, 2002:187). 

Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok mempunyai 

kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam 

memahami suatu realitas. Perangkat framing dari Entman dibagi menjadi empat 

struktur, yaitu : 

a. Define Problems : pendefinisian masalah 

b. Diagnose causes : memperkirakan masalah atau sumber masalah 

c. Make moral judgement : membuat keputusan moral 

d. Treatment recommendation : menekankan penyelesaian 

Tabel 1.2 

Model Analisis Framing Robert N. Entman 

Define problems 

(Pendefinisian masalah) 

Bagaimana suatu peristiwa/ isu dilihat? Sebagai 

apa? Atau sebagai masalah apa? 

Diagnose causes 

(Memperkirakan masalah 

atau sumber masalah) 

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa 

yang dianggap sebagai penyebab dari suatu 

masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai 

penyebab masalah? 
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Make moral judgement 

(Membuat keputusan moral) 

Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan 

masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk 

melegitimasi atau mendelegetimasi suatu 

tindakan? 

Treatment Recommendation 

(Menekankan penyelesaian) 

Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk 

mengatasi masalah/ isu? Jalan apa yang 

ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi 

masalah? 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian  

 Untuk mengetahui konstruksi situs Kompas dan Republika seputar 

pemberitaan bencana Merapi, Wasior, Mentawai, penelitian ini akan 

menggunakan metode analisis framing dengan pendekatan model Robert N. 

Entman. Peneliti akan melihat seperti apa pendefinisian masalah, memperkirakan 

sumber masalah, membuat keputusan moral, dan menekankan penyelesaian oleh 

media melalui teks berita yang ditampilkan. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitiannya adalah pada objek 

penelitian yang terdapat dalam teks media yang meliputi Konstruksi Media Dalam 

Pemberitaan Bencana Merapi, Wasior, Mentawai pada KOMPAS.com dan 

Republika Online. Berita-berita yang diperoleh, dikumpulkan dan 

diidentifikasikan seperti dalam tabel berikut : 
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Tabel 1.3 Objek Penelitian 

No. Tanggal Judul pada KOMPAS.com 
Judul pada Republika 

Online 

1. 
13 Oktober 

2010 
 

Menhut Dinilai Inkonsisten 

Soal Wasior 

2. 
14 Oktober 

2010 

Menhut: Hentikan Kontroversi 

Wasior! 
 

3. 
30 Oktober 

2010 

Dari Gunung Tameng hingga 

Kisah Mbah Petruk 

Andi Arief: Ada 

“Kelalaian” dalam 

Penanganan Bencana 

Mentawai 

4. 
17 November 

2010 

Pengungsi Merapi Butuh Lahan 

Pekerjaan 
 

5. 

19 November 

2010 
 

Warga Lereng Merapi Pilih 

Bertahan di Rumah Mereka 

6. 

Pemerintah Siapkan 6 

Lokasi Untuk Relokasi 

Pengungsi Merapi Di 

Sleman 

7. 
7 Februari 

2011 

Penanganan Mentawai Diduga 

Langgar HAM 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:   

a. Data primer atau data utama, penelitian ini merupakan penelitian 

dengan menggunakan analisis framing. Data utama yang digunakan 

adalah beberapa dokumentasi, yaitu dengan mendokumentasikan 

berita-berita tentang bencana Merapi, Wasior, Mentawai pada situs 

Kompas dan Republika. 

b. Data sekunder atau data penunjang, peneliti berusaha menggali data-

data kepustakaan yang relevan dengan materi peneliti. Data sekunder 

ini antara lain didapat dari buku, jurnal, tulisan, artikel maupun bahan 

tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang 

diteliti untuk menguatkan penelitian. 

 4. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis framing model Robert N. Entman, 

dengan konsepnya framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, 

penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan 

kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Frame berita 

timbul dalam dua level. Pertama, konsepsi mental yang digunakan untuk 

memproses informasi dan sebagai karakteristik dari teks berita. Kedua, 

perangkat spesifik dari narasi berita yang dipakai untuk membangun 

pengertian mengenai peristiwa.  

Konsepsi mengenai framing dari Entman tersebut menggambarkan secara luas 

bagaimana peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan.  
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Perangkat Framing dari Entman dibagi menjadi 4 struktur yaitu: 

a) Define Problem (Pendefinisian masalah) 

Adalah elemen pertama kali dapat kita lihat mengenai framing. Elemen 

ini merupakan master frame/bingkai yang paling utama. Ia menekankan 

bagaiman peristiwa dipahami oleh wartawan. Ketika ada masalah atau 

peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut dipahami. Peristiwa yang 

sama dapat dipahami secara berbeda. Dan bingkai yang berbeda ini akan 

menyebabkan pembentukan realitas yang berbeda pula. 

b)  Diagnose Causes (Memperkirakan masalah atau sumber masalah) 

Merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap 

sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab di sini bisa berarti apa 

(what), tetapi bisa juga berarti siapa (who). Bagaimana peristiwa 

dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai 

sumber masalah. Karena itu, masalah yang dipahami secara berbeda, 

penyebab masalah secara tidak langsung juga akan dipahami secara 

berbeda pula. 

c)   Make Moral  Judgement (Membuat keputusan moral)       

Adalah elemen framing yang dipakai untuk membenarkan/memberikan 

argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika 

masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, 

dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan 

tersebut. 
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d)   Treatment  Recommendation (Menekankan penyelesaian) 

Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. 

Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu 

tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan 

siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah (Eriyanto, 2002:186-

189). 

  


