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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian ini didasari adanya kesenjangan antara harapan masyarakat 

dengan realitas yang ditunjukkan oleh anggota dan lembaga Dewan Perwakilan 

Rakyat yang notabene merepresentasikan amanat rakyat. Harapan masyarakat 

tak lain adalah kesejahteraan yang mencakup semua bidang, khususnya di 

bidang sosial dan pendidikan yang tidak merata yang mengakibatkan tingginya 

jumlah anak putus sekolah1. Realitas menunjukkan bahwa anggota DPR 

dewasa ini lebih dipenuhi dengan berbagai polemik dan kontroversial. Secara 

substansi, lembaga DPR dibentuk untuk menyuarakan aspirasi rakyat melalui 

anggota-anggotanya yang terdiri dari tingkat daerah, provinsi dan pusat. 

Tetapi, banyak hal yang menyebabkan lembaga penyalur aspirasi rakyat 

ditanyakan eksistensinya dalam upaya mensejahterahkan rakyat. Hal ini dapat 

dilihat banyaknya anggota dewan yang melakukan tindakan asusila dan korupsi 

khususnya anggota DPR periode 2014-2019.2  

1 Tahun 2014 Indonesia berada pada peringkat 57 dari 115. Salah satu penyebab rendahnya 
indeks pembangunan pendidikan di Indonesia adalah tingginya jumlah anak putus sekolah. 
Berdasarkan data UNICEF (2015), sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menimati 
pendidikan lanjutan, yakni sebanyak 600 ribu anak usia Sekolah Dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia 
Sekolah Menengah Pertama. Dikutip melalui 
http://kabar24.bisnis.com/read/20150623/255/446327/unicef-25-juta-anak-indonesia-putus-
sekolah-, diakses pada tanggal 18 Juni 2016, pukul 14.02 WIB. 

2 Anggota DPR Komisi III DPR RI, I Putu Sudiartana adalah anggota DPR ketujuh periode 
2014-2019 yang dijadikan tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Dan keempat yang tertangkap tangan. Sebelumnya ada Adriansyah dari fraksi PDI-P, Patrice Rio 
Capella dari fraksi Nasdem, Dewie Yasin Limpo dari fraksi Hanura, Damayanti Wisnu Putranti 
dari fraksi PDI-P, Budi Suprianto dari fraksi Golkar dan Andi Taufan dari fraksi Pan. Dikutip 
melalui nasional.kompas.com (2016) pada tanggal 29 September 2016 pukul 20.30 WIB. 

http://kabar24.bisnis.com/read/20150623/255/446327/unicef-25-juta-anak-indonesia-putus-sekolah-
http://kabar24.bisnis.com/read/20150623/255/446327/unicef-25-juta-anak-indonesia-putus-sekolah-
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Pemberitaan di media massa (televisi, koran dan online) yang ramai 

memberitakan merosotnya kinerja DPR periode 2014-2019, tat kala fungsi 

media massa sebagai gatekeeper.3 Seperti yang diketahui media massa 

mempunyai kekuatan yang kuat dalam upaya mempengaruhi khalayaknya. 

Sebagaimana peranan media sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kontrol 

sosial untuk memberikan kritik maupun mendukung kebijakan pemerintah.  

Salah satu berita yang cukup meresahkan publik adalah pencatutan 

nama ‘Ketua DPR’ Setya Novanto setelah bocornya rekaman pembicaraanya 

dengan direktur uatam PT. Freeport dan seorang pengusaha terkait dugaan 

permintaan saham di PT. Freeport Indonesia. Berita yang dikutip dari program 

acara Metro Realitas (Metro TV, 2 Desember 2015), menyajikan berita tentang 

“Setya Novanto, Dalam Beberapa Kasus: Cassie PT. Bank Bali, Pon-Riau, e-

KTP, Impor Beras Vietnam dan Bagi-bagi Saham Freeport”. Dalam 

pemberitannya, Setya Novanto sering dikaitkan dengan kasus-kasus besar yang 

penuh teka-teki, apalagi jejak Setya Novanto yang selama ini selalu lolos 

semakin menguatkan betapa piawainya mantan bendahara umum partai Golkar 

ini, lebih lanjut dalam beritanya Setya Novanto konon dibeking banyak tokoh 

sehingga selalu lolos dari jerat hukum yang menyeret namanya.  

“Terungkapnya rekaman percakapan rekaman antara ketua DPR Setya 
Novanto dan direktur utama PT. Freeport serta seorang pengusaha di 
sebuah hotel mewah Jakarta Selatan kembali membuat gaduh 
Parlemen Senayan. Keterlibatan Setya Novanto semakin terlihat nyata, 
tat kala salah seorang staff Menteri ESDM menyerahkan bukti 
percakapan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Pertemuan dengan 
petinggi Freeport yang dilakoni Ketua DPR Setya Novanto yang 
disebut-sebut untuk minta saham dengan mencatut nama Presiden 
bukanlah kasus pertama yang menyeret politisi partai Golkar ini, Setya 

                                                           
3 Nurudin. 2011. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: Rajawali Pers 
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Novanto berkali-kali disebutkan disebut-sebut dalam kasus besar di 
dalam negeri ini”. 
 
Hal tersebut menuai kontroversi dari beberapa tokoh politik lainnya, 

renegosiasi perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia ditenggarai adanya 

campur tangan anggota DPR dalam proses perpanjangan kontrak tersebut, 

salah satunya Menteri ESDM Sudirman Said.  Dalam wawancara khusus 

dengan salah satu televisi nasional, Sudirman Said mengungkapkan “ada tokoh 

politik di DPR yang berupaya ikut campur dalam proses renegosiasi 

perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia”. Namun dalam wawancara 

tersebut, “ia tidak menyebut dengan pasti identitas orang yang dia maksud”.4  

Tak hanya kasus perpanjangan PT. Freeport, seringkali politisi 

memberikan pernyataan dengan nada-nada yang tidak merepsesentasikan 

kepeduliannya terhadap nasib rakyat. Hal ini terlihat pada pernyataan Menteri 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Puan Maharani tentang kemiskinan dan kebutuhan hidup. “Jangan 

banyak-banyak makan-lah, diet sedikit tidak apa-apa”. Pernyataan anak dari 

Megawati Soekarno Putri turut mengundang komentar dari beberapa tokoh 

politik, diantaranya Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid: 5 

“Menurut saya selera humor dari Menko PMK Puan Maharani terlalu 
cerdas. Dan apa yang disampaikan Puan adalah humor yang tidak 
cerdas atau bahkan humor bodoh karena kontennya masalah yang 
sensitif tentang kemiskinan dan kebutuhan hidup”. 
 

                                                           
4 Chandra Septarini, Eka. 2015. Soal Politikus Pencatut Jokowi, Menteri ESDM Ingin Ketemu Badan 

Kehormatan DPR. Dikutip melalui http://www.harianjogja.com/baca/2015/11/13/kontrak-
karya-freeport-soal-politikus-pencatut-jokowi-menteri-esdm-ingin-ketemu-badan-
kehormatan-dpr-661110, diakses pada tanggal 14 Mei 2016 pukul 10.15 WIB. 

5 Nadi Jaya, Gede. 2016. Menteri Puan Minta Orang Miskin Diet & Tak Banyak Makan. Dikutip 
melalui http://www.merdeka.com/uang/menteri-puan-minta-orang-miskin-diet-tak-banyak-
makan.html, pada tanggal 14 Mei 2016 pukul 10.20 WIB. 

http://www.harianjogja.com/baca/2015/11/13/kontrak-karya-freeport-soal-politikus-pencatut-jokowi-menteri-esdm-ingin-ketemu-badan-kehormatan-dpr-661110
http://www.harianjogja.com/baca/2015/11/13/kontrak-karya-freeport-soal-politikus-pencatut-jokowi-menteri-esdm-ingin-ketemu-badan-kehormatan-dpr-661110
http://www.harianjogja.com/baca/2015/11/13/kontrak-karya-freeport-soal-politikus-pencatut-jokowi-menteri-esdm-ingin-ketemu-badan-kehormatan-dpr-661110
http://www.merdeka.com/uang/menteri-puan-minta-orang-miskin-diet-tak-banyak-makan.html
http://www.merdeka.com/uang/menteri-puan-minta-orang-miskin-diet-tak-banyak-makan.html
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Lebih lanjut Sodik Mudjahid memberikan tanggapan atau komentar atas 

kepeduliannya terhadap rakyat yang harus diperhatikan terkait dengan 

pernyataan Puan Maharani:  

“Settingnya ditengah orang banyak yang sedang kelaparan dan (angka 
kemiskinan meningkat) dan timingnya sangat tidak tepat ketika 
merespons permintaan serius oleh seorang Gubernur. Untuk itu Puan 
harus sadar akan hal itu,”. 
 
Dari beberapa pemberitaan politik tentang anggota DPR di atas, mampu 

menimbulkan persepsi masyarakat mengenai eksistensi lembaga DPR. Tat kala 

media massa (televisi, koran dan online) mampu menimbulkan efek atau 

pengaruh yang terarah kepada masyarakat sebagai konsumen media massa. Hal 

ini menunjukkan bahwa interaksi komunikasi antara media massa dan 

masyarakat sebagai cerminan aksi (media massa) dan reaksi (masyarakat). Hal 

ini berkaitan pula dengan teori S-O-R yang dapat digambarkan bahwa media 

massa yang memberikan isi pesan tentang anggota DPR mampu merangsang 

masyarakat memberikan respon dengan cara tertentu. Sisi lain perlu diketahui 

bahwa secara tak sadar masyarakat mempunyai pusat perhatiannya kepada 

anggota dan lembaga DPR mengingat anggota dan lembaga DPR representasi 

harapan masyarakat. 

Persepsi tersebut sebagai hasil dari stimulus berita politik tentang 

anggota DPR, kemudian dicerna oleh masyarakat. Persepsi tersebut terdiri dari 

positif maupun negatif. Hal ini menandakan bahwa ketika media massa 

menyajikan berita politik tentang anggota DPR yang mengandung isi pesan 

yang negatif tentang anggota DPR, maka mampu menimbulkan persepsi yang 

negatif pula dari masyarakat, pun demikian sebaliknya. Sehingga apa yang 

disajikan media massa memiliki efek atau pengaruh yang kuat terhadap 
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masyarakat sebagai konsumen media massa. Sebagaimana yang dijelaskan 

dalam teori jarum hipodermik, bahwa media massa secara langsung dan cepat 

memiliki efek yang kuat terhadap komunikan (masyarakat). Artinya, media 

diibaratkan sebagai jarum suntik besar yang memiliki kapasitas sebagai 

perangsang (stimulus) dan menghasilkan tanggapan (respon) yang kuat pula.6 

Tat kala DPR sebagai lembaga yang menampung, menindaklanjuti 

serta mengevaluasi bentuk aspirasi masyarakat, melainkan mencerminkan 

perilaku tak sesuai kedudukannya serta kebijakan yang kontra dengan kondisi 

sosial masyarakat. Aksi turun jalan menjadi salah satu bagian dari manifestasi 

terhadap keresahan yang tak kunjung didengar pejabat pemerintahan. Ada 

beragam bentuk aksi mulai dari pendudukan, teatrikal, hingga ancam bunuh 

diri. Masing-masing dari mereka melakukan demonstrasi bukan tanpa sebab, 

atas pembacaan yang mendalam terhadap permasalahan bangsa, mereka berani 

mengorbankan diri demi perbaikan sistem serta kesejahteraan bagi 

masyarakat.7 

Persepsi masyarakat tentang eksistensi lembaga DPR berbeda-beda tat 

kala frekuensi, intensitas, tingkat perhatian, tingkat waktu yang digunakan, 

tingkat ketertarikan dan pemahaman terhadap isi berita. Selain itu, latar 

belakang jenjang pendidikan yang pernah/sedang ditempuh oleh masyarakat 

menjadi faktor yang turut mempengaruhi baik memperkuat atau memperlemah 

terpaan berita terhadap persepsi masyarakat terhadap eksistensi lembaga DPR. 

                                                           
6 Nurudin. 2011. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada 
7  Aksi demonstrasi dengan membakar diri ini seumur-umur saya di DPR baru pertama 

kalinya, tentunya saya prihatin karena harus mengumpankan dan mengorbankan nyawa untuk 
sebuah cita-cita yang dia inginkan," ujar Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 
(8/12/2011), dikutip melalui http://news.okezone.com/read/2011/12/08/338/539762/dpr-minta-
polisi-selidiki-alasan-mr-x-bakar-diri-di-istana, pada tanggal 28 Mei 2016 pukul 14.00 WIB. 

http://news.okezone.com/read/2011/12/08/338/539762/dpr-minta-polisi-selidiki-alasan-mr-x-bakar-diri-di-istana
http://news.okezone.com/read/2011/12/08/338/539762/dpr-minta-polisi-selidiki-alasan-mr-x-bakar-diri-di-istana
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Latar belakang jenjang pendidikan mempengaruhi bagaimana masyarakat 

tersebut mempersepsikan objek yang dimaksud. Sebab pengetahuan yang 

diperoleh melalui pendidikan formal memberikan pengetahuan masyarakat 

terkait dengan fungsi aspirasi lembaga DPR. Salah satunya melalui Pendidikan 

Kewarganegaraan yang mengajarkan pemahaman masyarakat terhadap fungsi 

aspirasi DPR salah satunya. 

Persepsi dalam hal ini adalah gambaran yang dinyatakan oleh 

masyarakat yang meliputi pemahaman terhadap fungsi aspirasi lembaga DPR, 

tingkat kesungguhan anggota DPR, tingkat keberhasilan dalam menyalurkan 

aspirasi rakyat, serta kesesuaian antara perilaku atau tindakan anggota DPR, 

lembaga DPR dan kepentingan rakyat.  

Seperti yang diketahui bahwa media massa memiliki efek atau 

pengaruh yang kuat terhadap masyarakat. Selain itu, interaksi antara media 

massa dan masyarakat sebagai proses interaksi aksi dan reaksi. Hal ini 

berkaitan dengan komunikasi persuasif yang dilakukan oleh media massa 

dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat, dimana media massa 

senantiasa memberikan suatu proses untuk mempengaruhi pendapat, sikap dan 

tindakan orang dengan menggunakan menipulasi psikologis sehingga orang 

tersebut bertindak seperti atas kehendak sendirinya. Tat kala berita tersebut 

memuat pesan negatif, maka masyarakat akan memiliki persepsi yang negatif 

pula terhadap anggota DPR. Demikian pula sebaliknya. 

Masyarakat dalam hal ini meliputi masyarakat Kota Malang dan 

Kabupaten Malang. Masyarakat Kota Malang yang dimaksud adalah anggota 

masyarakat Kelurahan Tlogomas RT. 02 RW. 07. Sedangkan masyarakat 
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Kabupaten Malang adalah anggota masyarakat Desa Jedong Dusun Jaten RT. 

01 RW. 05. Alasan terkait dengan pemilihan kepala keluarga menjadi subjek 

penelitian mengingat setiap bentuk kewajiban kepala keluarga salah satunya 

adalah membiayai anak-anaknya sekolah. Sehingga setiap bentuk kebijakan 

pemerintah sebagai penyelenggara menjadi tanggungjawab kepala keluarga, 

khususnya memfasilitasi biaya pendidikan bagi anak-anaknya guna membawa 

secercah harapan bagi keluarga dimasa depan. 

Penelitian ini tertarik untuk diteliti, karena dapat mengetahui gambaran 

yang dinyatakan oleh masyarakat tentang eksistensi lembaga DPR. Sehingga 

secara tidak langsung dapat diketahui pula sejauh mana anggota DPR dan 

lembaga DPR dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Dengan kata lain, dapat 

dijadikan sebagai indeks kinerja dari anggota DPR dan lembaga DPR yang 

notabene merepresentasikan amanat dan harapan rakyat. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti bertujuan untuk 

melakukan penelitian terkait pengaruh terpaan berita tentang anggota DPR di 

televisi, koran dan online terhadap persepsi masyarakat tentang eksistensi 

lembaga DPR dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan yang 

pernah/sedang di tempuh oleh masyarakat Kelurahan Tlogomas RT. 02 RW. 

07 dan Dusun Jaten RT. 01 RW. 05. Adapun judul penelitian ini yaitu 

“Pengaruh Terpaan Berita Anggota DPR di Televisi, Koran dan Online 

Terhadap Persepsi Anggota Masyarakat Kelurahan Tlogomas RT. 02 

RW. 07 Kota Malang dan Dusun Jaten RT. 01 RW. 05 Desa Jedong 

Kabupaten Malang Tentang Eksistensi Lembaga DPR”. 
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1.2 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1.3.1 Adakah pengaruh antara terpaan berita politik tentang anggota DPR di 

televisi, koran dan online terhadap persepsi masyarakat Kelurahan 

Tlogomas RT. 02 RW. 07 Kota Malang dan Dusun RT. 01 RW. 05 Desa 

Jedong Kabupaten Malang Tentang Eksistensi Lembaga DPR? 

1.3.2 Adakah pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap persepsi 

masyarakat Kelurahan Tlogomas RT. 02 RW. 07 Kota Malang dan 

Dusun RT. 01 RW. 05 Desa Jedong Kabupaten Malang tentang 

eksistensi Lembaga DPR? 

1.3.3 Adakah pengaruh antara terpaan berita politik tentang anggota DPR 

televisi, koran dan online terhadap persepsi masyarakat tentang 

eksistensi Lembaga DPR dengan mempertimbangkan tingkat 

pendidikan yang terjadi diantara masyarakat Kelurahan Tlogomas RT. 

02 RW. 07 Kota Malang dan Dusun RT. 01 RW. 05 Desa Jedong 

Kabupaten Malang? 

1.3.4 Adakah perbedaan pengaruh antara terpaan berita tentang anggota DPR 

di televisi, koran dan online terhadap persepsi masyarakat tentang 

eksistensi lembaga DPR dengan mempertimbangkan tingkat 

pendidikan yang terjadi diantara masyarakat Kelurahan Tlogomas RT. 

02 RW. 07 Kota Malang dan Dusun RT. 01 RW. 05 Desa Jedong 

Kabupaten Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukan, maka tujuan 

penelitian ini antara lain:  

1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh antara terpaan berita politik tentang 

anggota DPR di televisi, koran dan online terhadap persepsi masyarakat 

Kelurahan Tlogomas RT. 02 RW. 07 Kota Malang dan Dusun RT. 01 

RW. 05 Desa Jedong Kabupaten Malang Tentang Eksistensi Lembaga 

DPR. 

1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap 

persepsi masyarakat Kelurahan Tlogomas RT. 02 RW. 07 Kota Malang 

dan Dusun RT. 01 RW. 05 Desa Jedong Kabupaten Malang tentang 

eksistensi Lembaga DPR. 

1.3.3 Untuk mengetahui pengaruh antara terpaan berita politik tentang 

anggota DPR televisi, koran dan online terhadap persepsi masyarakat 

tentang eksistensi Lembaga DPR dengan mempertimbangkan tingkat 

pendidikan yang terjadi diantara masyarakat Kelurahan Tlogomas RT. 

02 RW. 07 Kota Malang dan Dusun RT. 01 RW. 05 Desa Jedong 

Kabupaten Malang. 

1.3.4 Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara terpaan berita tentang 

anggota DPR di televisi, koran dan online terhadap persepsi masyarakat 

tentang eksistensi lembaga DPR dengan mempertimbangkan tingkat 

pendidikan yang terjadi diantara masyarakat Kelurahan Tlogomas RT. 

02 RW. 07 Kota Malang dan Dusun RT. 01 RW. 05 Desa Jedong 

Kabupaten Malang. 
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1.4 Signifikansi Penelitian 

Berdasarkan pemaparan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian di 

atas, maka signifikansi penelitian ini antara lain: 

1.4.1 Secara Akademis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan dalam 

bidang ilmu komunikasi terutama mengenai berita politik di televisi, 

koran dan online sebagai salah satu medium penyebaran informasi 

dalam komunikasi massa, serta kaitan terpaan berita dengan teori 

jarum hipodermik, teori agenda setting, teori Stimulus-Organism-

Respon dan komunikasi persuasif. 

2. Hasil penelitian ini ditujukan untuk menambah perbendaharaan 

tulisan dan sumbangan pemikiran untuk peneliti selanjutnya yang 

memiliki relevansi dengan penelitian ini, yang mampu 

mengembangkan penelitian secara komprehensif melalui subjek 

penelitian yang lebih luas dan variabel moderasi yang beragam.  

 
1.4.2 Secara Praktis   

1. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini dapat digunakan oleh anggota dewan baik tingkat 

daerah, provinsi dan pusat sebagai bentuk evaluasi kinerja dalam 

rangka mengetahui gambaran yang dinyatakan oleh masyarakat 

terkait dengan eksistensi lembaga DPR dalam menyalurkan aspirasi 

rakyat.  
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2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat 

mengenai gambaran yang dinyatakan oleh masyarakat secara umum 

terkait dengan eksistensi lembaga DPR tat kala lembaga legislatif ini 

memiliki orientasi sebagai amanat rakyat. 

3. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa untuk 

menghasilkan temuan terkait dengan gambaran yang dinyatakan 

masyarakat tentang eksistensi lembaga DPR, sehingga tidak secara 

langsung melakukan aksi demonstrasi. 

 


