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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. 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 meningkatkan intensitasnya, dengan 

menggabungkan fungsi-fungsi dari teknologi internet dengan media 

tradisional. 

Internet adalah medium baru yang mengkonvergensikan 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 pengaksesnya tergolong 
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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 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). 
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B. Konstruksi Media Atas Realitas 

Proses kontruksi realitas oleh media pada prinsipnya merupakan upaya 

”menceritakan” (konseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan, termasuk 

masalah konflik di Aceh. Karena pekerjaan media massa adalah 

”menceritakan” rangkaian peristiwa, maka seluruh isi media merupakan 

realitas yang telah mengalami proses kontruksi kembali. Pembuatan berita 

media massa pada dasarnya adalah penyusunan atau proses kontruksi 

kumpulan realitas-realitas sehingga menimbulkan wacana yang bermakna. 

Secara metaforik, Denis McQuail menunjukkan enam kemungkinan yang bisa 

dilakukan oleh media tatkala mengajukan realitas (McQuail, 1994): 

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

menyajikan realitas dalam berita yang apa adanya. 

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

peristiwa (realitas). 

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

menyeleksi realitas sebelum disajikan pada khalayak. Realitas 

disajikan tidak utuh lagi. 

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

guide or interpreter). Media mengkontruksi realitas sesuai dengan 

kebutuhan khalayak. 

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

menjadikan realitas sebagai bahan diskusi. Untuk sampai pada tingkat 

realitas inter-subyektif, realitas diangkat menjadi bahan perdebatan. 
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6. Sebagai tabir atau penghalang (a screen or barrier). Media 

memisahkan khalayak dari realitas sebenarnya. 

Dalam proses konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama. Ia 

merupakan instrumen pokok untuk menceritakan realitas. Bahasa adalah alat 

konseptualisasi dan alat narasi (Eriyanto, 2002:40).  Jika dicermati secara 

teliti, seluruh isi media entah media cetak ataupun media elektronik 

menggunakan bahasa, baik bahasa verbal (kata-kata tertulis atau lisan) 

maupun bahasa non-verbal (gambar, foto, gerak-gerik, angka, dan tabel). 

Lebih jauh dari itu, terutama dalam media massa, keberadaan bahasa 

ini tidak lagi sebagai alat semata untuk menggambarkan sebuah realitas, 

melainkan bisa menentukan gambaran (makna citra) mengenai suatu realitas, 

realitas media yang akan muncul di benak khalayak. Terdapat berbagai cara 

media massa mempengaruhi bahasa dan makna ini: mengembangkan kata-kata 

baru beserta makna asosiatifnya; memperluas makna dari istilah-istilah yang 

ada mengganti makna lama sebuah istilah dengan makna baru memantapkan 

konvensi makna yang telah ada dalam suatu sistem bahasa (Hamad, 2004:12). 

Sebuah konsep yang menarik disajikan oleh Pamela J. Shoemaker dan 

Stepen D Resse, mereka memberikan ringkasan bagaimana sebuah media 

membentuk berita mereka. Kedua ahli ini membaginya dalam lima faktor, 

yang pertama adalah faktor individual, yang kedua adalah faktor rutinitas 

media (media routine), ketiga adalah faktor organisasi, keempat adalah 

ekstramedia dan yang terakhir adalah faktor ideologi (Sudibyo, 2001:7). 
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Kelima faktor ini tidak hanya melihat media dalam cakupan internal media 

saja namun juga pada tataran ekternal media. 

Gambar 1 

Model Hierarchy of Influence 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Shoemaker dan Reese, 1996:64) 

a. Individual Level (Tingkat Individu) 

Pengaruh individu pekerja media, diantaranya adalah 

karakteristik pekerja komunikasi, latar belakang personal dan 

profesional. Sikap, nilai, agama individu tidak secara langsung 

mempengaruhi isi media. Sudibyo menulis dalam karyanya Politik 

Media dan Pertarungan Wacana, bahwa latar belakang individu seperti 

jenis kelamin, umur atau agama sedikit banyak mempengaruhi apa 

yang ditampilkan media, hal ini disebabkan karena aspek personal dari 

wartawan yang akan mempengaruhi pemberitaan (Sudibyo, 2001: 8).  

Namun seperti yang diungkap oleh Shoemaker dan Reese, 

“…the effect of personal attitudes, value and beliefs on mass media 

content is indirect, operating only to the extent that individual hold 

power within their media organizations…”(Shoemaker Reese, 1996: 

Tingkat Ideologi 

Tingkat Ekstramedia 

Tingkat Organisasi 

Tingkat Individu 

Tingkat Rutinitas Media 
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65). Jadi sebenarnya sikap, nilai dan kepercayaan (agama) akan 

berdampak langsung mempengaruhi media jika individu yang 

memegang sikap, nilai dan agama tersebut adalah orang-orang yang 

memiliki kekuasaan dalam media tersebut. Bisa jadi wartawan yang 

dimaksud oleh Sudibyo adalah memegang jabatan sebagai pimpinan 

redaksi ataupun redaktur, maupun mereka yang posisinya berada di 

luar profesi wartawan seperti pemilik media dan penanam modal serta 

pemimpin bagian iklan. Kekuasaan mereka bahkan bisa 

mengesampingkan nilai professional maupun rutinitas organisasi yang 

dijalankan media. 

Tabel 1.1 

Faktor Intrinsik dari Komunikator yang Mempengaruhi Isi Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Shoemaker and Resse, 1996:65) 

Karakteristik, latar belakang personal dan 
pengalaman komunikator 

Efek dari karakteristik, latar belakang, 
pengalaman, sikap, nilai, agama, aturan, etika dan 

kekuasaan komunikator dalam isi media 

Sikap, nilai dan kepercayaan 
(agama) komunikator 

Latar belakang profesi dan 
pengalaman komunikator 

Kekuatan/kekuasaan 
komunikator dalam 
organisasi (media) 

Aturan dan etika 
professional komunikator 
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Menggambarkan hubungan dari beberapa faktor. Ciri-ciri 

komunikator itu meliputi (jenis kelamin, etnis, dan berorientasi pada 

jenis kelamin) dan latar belakang individu dan pengalaman mereka 

meliputi (keagamaan dan hubungan antara status orang tua mereka) 

tidak hanya ciri-ciri komunikator, kebiasaan individu, hal yang berarti 

dalam hidup dan kepercayaan, tetapi komunikator langsung yang 

meliputi latar belakang profesional dan pengalaman-pengalamannya 

(misalnya jika komunikator terjun ke dalam jurnalis atau sekolah film). 

Pengalaman orang profesional (meliputi pekerjaan komunikasi 

mereka) kemudian bentuk dari komunikator merupakan peran 

profesional dan etika. Peran profesional dan etika mempunyai 

pengaruh langsung terhadap isi dari mass media, sedangkan pengaruh 

dari kebiasaan individu, hal yang berarti dan kepercayaan terhadap isi 

mass media adalah tidak langsung, pengoperasian hanya untuk jumlah 

dari kekuatan yang didirikan individu, tanpa organisasi media 

mencakupi untuk mengusai dari keprofesional dan atau organisasi 

yang dilakukan secara rutin. 

b. Media Routines Level (Tingkat Rutinitas Media) 

Pengaruh rutinitas media, apa yang dihasilkan oleh media 

massa dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan seleksi  yang dilakukan oleh 

komunikator, termasuk deadline dan rintangan waktu yang lain, 

keterbatasan tempat (space), struktur piramida terbalik dalam 
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penulisan berita dan kepercayaan reporter pada sumber-sumber resmi 

dalam berita yang dihasilkan. 

Rutinitas media sangatlah penting karena mempengaruhi 

realitas sosial yang dikemas media tersebut. Mayoritas biro media, 

memiliki rutinitas media yang sama dimana memfungsikan dan 

menggunakan organisasi media sebagai external sources untuk 

memperoleh keuntungan dari mereka. Menurut Tuchman (1977) dalam 

Shoemaker dan Reese (1996: 108), bahwa berita berasal dari rutinitas 

keseharian dan peristiwa yang terjadi. Shoemaker dan Reese (1996: 

109) mengatakan, rutinitas media terjadi antara tiga pihak yang saling 

menguntungkan satu sama lain dan begitu pula sebaliknya, yakni, 

antara organisasi media, sumber berita, dan khalayak media. 

c. Organization Level (Tingkat Organisasi) 

Organisasi media, sangatlah mengandalkan penekanan unsur 

ekonomi yang ikut mempengaruhi segala kebijakan medianya. Dengan 

cara mempengaruhi bagian-bagian dari isi berita sebagai budaya 

bekerja dan hal yang menentukan standar independensi organisasi 

media dari sebuah perusahaan besar yang turut mengambil bagian 

dalam hal ini. Perkembangan kompleks banyak pengusaha media 

diartikan sebagai upaya mengubah dirinya untuk lebih berpikir 

bagaimana mempengaruhi satu sama lain dan organisasi media 

menangani permasalahan. 
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 Intinya, kekuatan organisasi media dan pemilik, sangat 

menentukan kebijakan media. Pengaruh kepemilikan media terhadap 

isi berita adalah fokus penting dari sebuah media itu. Meskipun 

departemen pemberitaan membolehkan organisasinya menelanjangi 

perusahaannya, tapi isi berita tetap dikontrol secara tidak langsung 

melalui sensor dari dalam media itu sendiri dan pengiklan. Pandangan 

organisasi media menyatakan kedalam isi berita berasal dari rutinitas 

pekerja media (Shoemaker dan Reese, 1996: 17). 

d. Extramedia Level (Tingkat Extramedia) 

Pengaruh dari luar organisasi media yang mempengaruhi isi 

berita sampai lahirnya berita itu. Sumber berita, seperti yang dituliskan 

Shoemaker dan Reese, memiliki pengaruh yang besar pada isi media, 

sebab jurnalis tidak dapat memasukkan laporan berita yang tidak 

mereka ketahui, jadi narasumber sangatlah penting. Sumber berita 

merupakan pengaruh terpenting dalam kutipan komentar yang dikutip 

wartawan dalam berita yang ditulisnya. Walaupun kelompok 

kepentingan berusaha mempengaruhi isi berita, mereka hanya berhasil 

mempengaruhi isi berita yang sudah dikombinasikan dengan komentar 

dari sumber lain. Namun dalam kenyataannya, kelompok kepentingan 

yang memiliki modal besar dapat mempengaruhi isi berita (Shoemaker 

dan Reese, 1996: 219). 

Pada umumnya, para wartawan menyajikan semua informasi 

yang menjadi selera dan karakteristik khalayaknya. Tetapi, dari pihak 
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departemen pemasaran bertindak lain, mereka menghitung jumlah 

Koran sebagai penggambaran betapa besar khalayak yang berhasil 

menjadi target pemasarannya. 

Di lain pihak, pangsa pasar dan lingkungan sekitarnya juga 

sangat mempengaruhi isi berita. Sebagai contoh, ukuran sebuah pasar 

dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas isi berita adalah dengan 

memfokuskan pada bidang hukum dan ekonomi. Namun disisi lain, 

kebanyakan studi menyatakan pengaruh persaingan media satu dan 

lainnya dari isi berita yang disajikan ke khalayak juga mempengaruhi 

isi berita untuk memperluas pangsa pasar dari media tersebut (Kurnia 

Meidarwati, 2007:33-34). 

e. Ideological Level (Tingkat Ideologi) 

Ideologi disini diartikan sebagai mekanisme simbolik yang 

menyediakan kekuatan kohesif yang mempersatukan di dalam 

masyarakat. Ideologi diartikan sebagai kerangka berpikir yang dipakai 

oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka 

menghadapinya (Sudibyo, 2001:12). 

C. Macam-Macam Pandangan Konsep Berita 

Sebenarnya istilah atau kata “berita” berasal dari bahasa Sanskerta, 

yakni virt yang kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi write, arti 

sebenarnya ialah “ada” atau “terjadi”. Sebagian ada yang menyebutnya vritta, 

artinya “kejadian” atau “yang telah terjadi”. Vritta masuk ke dalam Bahasa 

Indonesia menjadi “berita” atau “warta”. Menurut Kamus Besar Bahasa 
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Indonesia kita temukan rumusan berita sebagai: “laporan tentang suatu 

kejadian yang terbaru” atau “keterangan yang baru tentang suatu peristiwa” 

(Samantho, 2002:112). 

Menurut Djuroto (2000:46) berita berasal dari bahasa sangsekerta yaitu 

Vrit yang dalam bahasa Inggris disebut write arti sebenarnya adalah ada atau 

terjadi. Sebagian menyebut Vritta artinya kejadian atau yang telah terjadi. 

Vritta dalam bahasa Indonesia menjadi Berita atau warta.  

Menurut Spencer (dalam Djuroto, 2000:46) berita sebagai suatu 

kenyataan atau ide yang benar dan dapat menarik perhatain sebagian pembaca. 

Sedangkan Bleyer menyatakan berita adalah Sesutu yang termasa (baru) yang 

dipilih oleh wartawan untuk  dimuat dalam surat kabar. Karena itu ia dapat 

menarik atau mempunyai makna dan dapat menarik minat baca bagi pembaca 

surat kabar tersebut. 

Sebelum menguraikan lebih jauh tentang unsur sebuah berita, tiap 

wartawan haruslah memahami lebih dahulu “apa itu berita” atau pengertian 

tentang berita agar ia dapat mengenal berita. Seorang wartawan harus pandai 

membedakan suatu fakta yang mempunyai nilai berita dengan suatu fakta 

yang tidak ada arti beritanya (Assegaff, 1985:24). 

Definisi tersebut perlu penulis ketengahkan, karena definisi berita yang 

disajikan para pakar, lebih banyak bertitik tolak dari dunia surat kabar. 

Kenyataan itu tidak salah, hanya tidak lengkap karena media massa tidak 

hanya menunjuk kepada surat kabar, tetapi juga mencakup radio, televisi, film 

dan bahkan juga sekarang ini internet. 
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Dengan kata lain, berita bukan hanya menunjuk pada pers atau media 

massa dalam arti sempit dan “tradisional”, melainkan juga pada radio, televisi, 

film dan internet atau media massa dalam arti luas dan modern. Berita, pada 

awalnya memang hanya “milik” surat kabar. Tetapi sekarang, berita telah juga 

menjadi “darah daging” radio, televisi  dan internet. Tak ada media tanpa 

berita, sebagaimana halnya tak ada berita tanpa media. Berita telah tampil 

sebagai kebutuhan dasar (basic need) masyarakat modern di seluruh dunia 

(Sumadiria, 2006:65). 

D. Pandangan tentang Proses Produksi Berita 

Proses produksi berita adalah bagaimana wartawan mempersepsi 

peristiwa atau fakta yang akan diliput. Berita adalah hasil akhir dari proses 

kompleks dengan menyortir (memilah-milah) dan menentukan peristiwa dan 

tema-tema tertentu dalam satu kategori tertentu. Seperti yang dikatakan oleh 

MacDougall, setiap hari ada jutaan peristiwa di dunia ini dan semuanya secara 

potensial dapat menjadi berita. Peristiwa-peristiwa itu tidak serta merta 

menjadi berita karena batasan yang disediakan dan dihitung, mana berita dan 

mana bukan berita (Eriyanto, 2002:102). 

Menurut Fishman, ada dua kecenderungan studi bagaimana proses 

produksi berita dilihat. Pandangan yang pertama, pandangan seleksi berita 

(selectivity of news). Dalam bentuk yang umum pandangan ini seringkali 

melahirkan teori seperti gatekeeper. Seleksi ini dari wartawan di lapangan 

yang akan memilih mana yang penting dan mana yang tidak. Setelah berita itu 

masuk ketangan redaktur, akan diseleksi lagi dan disunting dengan 
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menekankan bagian mana yang perlu dikurangi dan bagian mana yang perlu 

ditambah. Pandangan ini mengandaikan seolah-olah ada realitas yang benar-

benar riil yang ada di luar dari wartawan. Pendekatan kedua, pendekatan 

pembentukan berita (creation of news). Dalam perspektif ini, peristiwa itu 

bukan diseleksi, melainkan sebaliknya dibentuk. Wartawanlah yang 

membentuk peristiwa mana yang disebut berita dan mana yang tidak. 

Peristiwa dan realitas bukanlah diseleksi melainkan dikreasi oleh wartawan. 

Proses produksi berita dapat dipahami dalam kerangka tertentu atau 

bingkai tertentu, tidak bingkai yang lain, bukan semata-mata disebabkan oleh 

struktur skema wartawan, melainkan juga rutinitas kerja dan institusi media 

secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pemaknaan peristiwa. 

Wartawan hidup dalam institusi media dengan seperangkat aturan, pola kerja, 

dan aktivitas masing-masing bisa terjadi institusi media itu yang mengontrol 

dalam pola kerja tertentu yang mengharuskan wartawan melihat peristiwa 

dalam kesan tertentu, atau bisa juga terjadi wartawan sebagai bagian dari 

anggota komunitas menyerap nilai-nilai yang ada dalam komunitasnya.  

Hal ini bisa dilakukan oleh Redaktur, namun bisa juga wartawan 

sendirilah yang menentukannya. Tahap selanjutnya adalah penugasan dari 

redaktur kepada wartawan (reporter), dalam penugasan ini terlebih dulu 

redaktur akan mengarahkan bagaimana wartawan meliput peristiwa tersebut 

sesuai dengan kebijakan redaksi, disamping jurnalis akan memakai 

interpretasinya sendiri. Dalam menggali berita (mengumpulkan fakta), 

wartawan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, 
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dimana pertanyaan tersebut diarahkan untuk mendukung interpretasi terhadap 

peristiwa yang diliputnya. Setelah tahap pengumpulan fakta, tahap selanjutnya 

adalah memilih fakta. Dalam memilih fakta selalu terkandung dua 

kemungkinan yakni apa yang dipilih (included) dan apa yang dibuang 

(excluded), menekan pada aspek-aspek tertentu dengan memilih angle tertentu 

(Eriyanto, 2002: 69). Hal inilah yang membuat konstruksi berita pada tiap 

media menjadi berbeda. 

Proses selanjutnya adalah menuliskan fakta. Proses ini berhubungan 

dengan bagaimana menyajikan fakta-fakta yang telah dipilih tersebut. 

Penyajian berita bisa didukung oleh foto maupun gambar, pemakaian kata, 

kalimat dan preposisi (Eriyanto, 2002: 70). Sehingga membentuk realitas yang 

sesuai dengan keinginan media dan diterima khalayak. Penempatan berita 

sebagai headline ataupun berita biasa juga mempengaruhi realitas apa yang 

paling ditonjolkan oleh media.  

E. Kerangka Konseptual 

1. Konstruksi Media 

Konstruksi adalah upaya penyusunan beberapa peristiwa, keadaan, 

atau benda secara sistematis menjadi sesuatu yang bermakna. Bagi Berger, 

relitas itu tidak dibentuk secara ilmiah atau yang diturukan oleh Tuhan. 

Tetapi dibentuk dan dikonstruksi, dengan demikian realitas berwajah 

ganda/plural. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda 

atas suatu realitas. Setiap orang yang mempunyai pengalaman, preferensi, 
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pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan 

menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing. 

Proses konstruksi realitas oleh media pada prinsipnya merupakan 

upaya “menceritakan” (konseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan atau 

benda. Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi 

sehingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Konstruksi media 

atas sebuah berita ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari peran wartawan 

dan pengaruh karakteristik ataupun ideologi dari pemilik media. 

2. Media Mengkonstruksi Berita Melalui Realitas 

Media adalah sarana bagaimana pesan disebarkan dari komunikator 

ke penerima (khalayak). Media disini dilihat murni sebagai saluran, tempat 

bagaimana transaksi pesan dari semua pihak yang terlibat dalam berita. 

Kalau ada berita yang menyebutkan kelompok tertentu atau 

menggambarkan realitas dengan citra tertentu, gambaran semacam itu 

merupakan hasil dari sumber berita (komunikator) yang menggunakan 

media untuk mengemukakan pendapatnya. Dalam pandangan 

konstruksionis media dilihat sebaliknya. Media bukanlah sekadar saluran 

yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan 

pandangan, bias dan pemihakannya. Disini media dipandang sebagai agen 

konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Berita yang kita baca 

bukan hanya menggambarkan realitas, bukan hanya menunjukkan 

pendapat sumber berita, tetapi juga konstruksi dari media itu sendiri. 
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Lewat berbagai instrumen yang dimilikinya, media ikut membentuk 

realitas yang tersaji dalam pemberitaan.  

Media bukan hanya memilih peristiwa dan menentukan sumber 

berita, melainkan juga berperan dalam mendefinisikan aktor dan peristiwa 

lewat bahasa yang dipakai, media dapat menyebutkan mahasiswa sebagai 

pahlawan, dapat juga menyebutkan sebagai perusuh. Lewat pemberitaan 

pula, media dapat membingkai peristiwa demontrasi dengan bingkai 

tertentu yang pada akhirnya menentukan bagaimana khalayak harus 

melihat dan memahami peristiwa dalam kaca mata tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


