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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan media massa sekarang ini merupakan suatu kebutuhan 

dalam aktifitas masyarakat kota. Di era globalisasi ini teknologi yang telah 

berkembang kian memudahkan masyarakat mendapatkan informasi secara instan 

dan cepat. Kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat ini, digunakan oleh 

berbagai media massa dalam peran menyampaikan informasi, edukasi, opini, dan 

banyak ilmu pengetahuan kepada para khalayak. Media massa diyakini memiliki 

kekuatan yang dahsyat dalam mempengaruhi pengetahuan, sikap dan perilaku 

masyarakat. Bahkan media massa dengan mudah dapat mengarahkan masyarakat 

membentuk opini akan suatu peristiwa yang selanjutnya akan terjadi. Media 

massa mampu mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi kehidupan di 

masa kini dan dimasa mendatang (Nurudin, 2009). 

Pilgub (Pemilihan Gubernur) DKI merupakan acara 5 tahunan yang sangat 

ditunggu para pelaku politik, dimana para calon berkampanye demi memperoleh 

dukungan masa untuk menang dalam pilgub dan menjadi pemimpin di Jakarta 

yaitu ibu kota negara yang notabene pusat perekonomian juga pemerintahan. 

Pagelaran pilgub (Pemilihan Gubernur) DKI kali ini beda dari sebelum-

sebelumnya, ini lebih heboh dari pilpres (Pemilihan Presiden). Dapat dilihat dari 

persaingan ketat kedua paslon saat pra pilgub DKI 2017 meliputi kampanye untuk 

memperoleh dukungan suara di DKI, banyaknya pemberitaan di media-media 

online seperti isu penistaan agama oleh salah satu paslon sampai meluber kepada 
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saling serang antar pendukung masing-masing paslon dengan rasis serta demo 

besar-besaran menentang salah satu paslon saat pra pilgub.  

 

Dengan banyaknya fenomena tersebut saat pra pilgub hampir setiap hari 

seluruh media online di Indonesia ramai memberitakan perihal pilgub DKI ini, 

ada yang isi beritanya mendukung salah satu paslon dan juga ada media yang isi 

beritanya netral atau berimbang. Tak sampai disitu saja bahkan sampai selesainya 

pencoblosan dan diketahui pemenangnya pun pemberitaan online di Indonesia 

masih syarat dengan masalah pilgub DKI 2017.  

Peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai bagaimana bingkai berita 

online Kompas.com dan SINDOnews.co.id periode April – Mei 2017 dalam 

menyajikan berita pasca pilgub DKI 2017 yang seharusnya keadaan sudah netral 

tidak ada lagi berita-berita mengenai kampanye serta isu-isu saat pra pilgub dan 

isi berita yang mengunggulkan masing-masing calon. Kenapa memilih 

Kompas.com dan SINDOnews.co.id karena kedua media tersebut yang paling 

berpengaruh ketika pra pilgub dan pasca pilgub DKI 2017 (maksudnya 

berpengaruh di ranah online), ini terlihat dari blow up dukungan untuk paslon 

oleh masing-masing media pada pemberitaan onlinenya. Kedua,   

 Banyak kejadian yang diakibatkan saat pra pilgub dan hampir seluruhnya 

menyebabkan perpecahan antar golongan juga umat beragama seperti kasus 

tuduhan penistaan agama oleh salah satu paslon yang berujung demo besar-

besaran dan kebetulan juga yang dituduh menistakan agama tersebut dari agama 

minoritas dan golongan minoritas di Indonesia hingga menyebabkan rasis serta 

intimidasi dari masyarakat yang mayoritas. Oleh karena itu ketika pasca pilgub ini 
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media seharusnya menggiring opini masyarakat kepada yang positif supaya 

masyarakat Indonesia yang tadinya berselisih karena imbas pra pilgub menjadi 

damai atau paling tidak lebih meredah situasinya dengan cara pemberitaan pasca 

pilgub isinya netral. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah 

pembingkaian berita Kompas.com dan SINDOnews.co.id mengenai berita 

online pasca pilgub DKI periode April - Mei 2017?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan penelitian sebagai berikut: “Untuk mengetahui cara Kompas.com 

dan SINDOnews.co.id membingkai pemberitaan yang berkaitan dengan 

berita online pasca pilgub DKI periode April – Mei 2017?” 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Memperbanyak literatur kajian ilmiah Ilmu Komunikasi, 

khususnya kajian analisis framing. Memberikan gambaran bagi 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi dalam memahami pembingkaian 

pemberitaan pada media online.  

2. Manfaat Praktis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan kepada khalayak tentang pembingkaian yang diproduksi oleh 

media massa. Serta penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi 

peneliti lain yang berminat menganalisis framing media online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


