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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Komunikasi Massa 

Satu setengah abad setelah ditemukannya mesin cetak oleh Johannes 

Gutenberg, dunia memasuki era publistik meninggalkan pra publistik. Istilah 

publistik sering dipakai dalam arti yang identik dengan istilah komunikasi massa 

(Wiryanto, 2000: 1). Alat untuk percetakan sebagai alat mekanik adalah faktor 

utama lahirnya era publistik atau komunikasi massa. Komunikasi massa saat itu 

menghasilkan surat kabar, majalah, buku dan macam macam bentuk cetakan lain.  

Seiring berkembangnya teknologi, komunikasi massa mengalami 

perluasan dengan digunakannya radio, televisi dan bahkan sekarang diera 

telekomunikasi dimana sistem satelit dan jaringan komputer berperan sebagai 

media komunikasi massa. Komunikasi massa, lebih jauh adalah suatu kegiatan 

komunikasi melalui saluran saluran tertentu yang ditujukan kepada khalayak 

umum.  

Secara sederhana komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses 

memberikan informasi dari komunikator (sumber) kepada komunikan (audience). 

Dalam komunikasi dikenal istilah komunikasi massa. Pengertian komunikasi 

massa ialah komunikasi melalui atau menggunakan media massa.  

Komunikasi massa menurut Michael W Gamble dan Teri Kwal Gamble 

(1988) adalah : 

1. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern 

untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada 
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khalayak yang luas dan tersebar. Pesan itu disebarkan melalui media 

modern pula antara lain surat kabar, majalah, televisi, film, atau gabungan 

dari media tersebut.  

2. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-

pesannya bermaksud mencoba berbagi pengertian dengan jutaan orang 

yang tidak saling kenal atau mengetahui satu sama lain. Anonimitas 

audience dalam komunikasi massa inilah yang membedakan dengan jenis 

komunikasi yang lain. Bahkan pengirim dan penerima pesan tidak saling 

mengenal satu sama lain.  

3. Pesan adalah publik. Artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan dan diterima 

oleh banyak orang. Karena itu diartikan milik publik.  

4. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal seperti 

jaringan, ikatan, atau perkumpulan. Dengan kata lain, komunikatornya 

tidak berasal dari seseorang, tetapi lembaga. Lembaga inipun biasanya 

berorientasi kepada keuntungan bukan organisasi sukarela atau nirlaba.  

5. Komunikasi massa dikontrol oleh gate keeper (pentapis informasi). 

Artinya, pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh 

sejumlah individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat media 

massa. Ini berbeda dengan komunikasi antar pribadi, kelompok atau 

publik dimana yang mengontrol tidak oleh sejumlah individu. Beberapa 

individu dalam komunikasi massa itu ikut berperan dalam membatasi, 

memperluas pesan yang disiarkan.  

6. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. kalau dalam jenis 

komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung. Misalnya, dalam 
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komunikasi antar persona umpan balik langsung dilakukan, tetapi 

komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar tetapi tidak bisa langsung 

dilakukan alias tertunda (delayed). Keuntungan dengan menggunakan 

komunikasi massa adalah dapat menjangkau audience yang sangat luas, 

namun kekurangannya adalah lebih menitikberatkan pada penyebaran 

informasi. Sebab jika ingin lebih dari sekedar menginformasikan tentang 

sesuatu, komunikasi massa tersebut harus diikuti dengan komunikasi tatap 

muka, agar tujuan komunikasi dapat berhasil.  

Dengan demikian, media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa 

menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan 

heterogen. Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lain adalah 

ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu 

menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas.  

 

2.2. Karakteristik Komunikasi Massa 

Untuk mencapai efektivitas yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan 

yang menggunakan media massa, harus diketahui karakteristik dari komunikasi 

massa tersebut (Suprapto, 2006: 13), sebagai berikut:  

1. Komunikator dalam Komunikasi Massa Melembaga  

Suatu institusi atau organisasi menjadi satu-satunya komunikator disini. 

Mereka merupakan lembaga yang bergerak dibidang penyampaian informasi 

seperti surat kabar, televisi, dan sebagainya. 
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2. Komunikasi dalam Komunikasi Massa Bersifat Heterogen.  

Masyarakat yang majemuk adalah terget atau sasaran yang dituju oleh 

komunikator. Mereka adalah komunikan yang terlibat dalam proses 

komunikasi yang biasa disebut khalayak. Komunikan ini memiliki keragaman 

pekerjaan, usia, jenis kelamin dan status sosial.  

3. Pesannya Bersifat Umum  

Pesan yang disampaikan tidak ditujukan kepada seseorang atau sekelompok 

orang tertentu saja. Melainkan lebih universal agar dapat diterima seluruh 

lapisan masyarakat.  

4. Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan  

Simultancity atau keserempakan dalam komunikasi massa sangat 

memungkinkan terjadi karena pesannya yang bersifat universal.  

 

2.3. Komponen Komunikasi Massa  

Harorld D. Lasswell dalam Winarni (2003: 52) mengemukakan bahwa 

proses komunikasi massa dapat dipahami melalui komponen-komponen dalam 

komunikasi massa itu sendiri, antara lain :  

1. Who (Komunikator)  

Orang yang menyampaikan pesan dalam proses komunikasi massa adalah 

pekerja profesional yang mewakili suatu lembaga, yayasan atau organisasi.  

2. Say What (Pesan)  

Merupakan isi (pesan) yang disampaikan dalam komunikasi . pesan dalam 

komunikasi massa dapat berupa ide, informasi, opini, sikap, pendapat, serta 

sangat erat kaitannya dengan masalah analisis pesan.  
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3. In Which Channel (Saluran) Merupakan komponen media komunikasi massa 

yang digunakan untuk menyebarluaskan pesan.  

4. To Whom (Komunikasi)  

Merupakan komponen penerima pesan yang menjadi sasaran komunikasi, 

yaitu kepada siapa pesan komunikasi tersebut ditujukan. 

5. With What Effect  

Merupakan hasil yang dicapai dari usaha penyampaian pesan kepada sasaran 

yang dituju.  

 

2.4. Fungsi Komunikasi Massa  

Charles R. Wright (1986: 44-45) mengemukakan fungsi komunikasi massa 

sebagai berikut :  

1. Surveilance (pengawasan)  

Fungsi ini diebut juga sebagai pengawasan terhadap apa yang terjadi 

dilingkungan. Komunikasi akan terus menerus mencari tahu, menyelidiki, 

dan mengumpulkan informasi kemudian memperluas kepada khalayak. 

Fungsi inilah yang dimaksud dengan fungsi pemberitaan dalam komunikasi 

massa. Bagi individu dan masyarakat, fungsi pemberitaan ini dapat berperan 

sebagai peringatan ( warning).  

2. Correlation (kegiatan menghubungkan)  

Fungsi ini berperan untuk membantu mobilisasi, yaitu menggerakkan 

masyarakat untuk suatu tujuan bersama. Bagi individu fungsi ini memberikan 

efesiensi, yaitu mendapatkan berbagai informasi hanya dengan membaca 

media tanpa harus bersusah payah terjun ke lapangan. Disamping itu, 
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pemberitaan media yang disertai analisis juga berfungsi preskripsi atau 

memberi resep kepada khalayak dalam menghadapi suatu masalah.  

3. Transmisi Kultural  

Fungsi pewarisan budaya merupakan fungsi pendidikan dari komunikasi 

massa yang berperan dalam meningkatkan keutuhan sosial dan mengurangi 

ketidakpastian ditengah masyarakat. Namun fungsi ini juga dapat mengalami 

disfungsi, yaitu dalam masyarakat akan berkembang masyarakat massa, dan 

bagi individu dapat terjadi depersonalisasi sosialisasi, yaitu proses sosialisasi 

menjadi hampir sama sehingga tidak terdapat kekhasan bagi setiap individu.  

4. Entertainment (Hiburan)  

Fungsi ini merupakan sarana pelepas lelah baik bagi individu maupun 

masyarakat. Sedangkan disfungsi dai fungsi hiburan ini bagi masyarakat 

adalah publik yang divert, yaitu cenderung menghindari aksi-aksi sosial 

karena hiburan yang disajikan media menyebabkan masyarakat menjadi lebih 

individualistik. Sedangkan bagi individu, disfungsi dari fungsi hiburan adalah 

meningkatkan kepasifan karena hiburan yang disajikan media cenderung 

membuat orang terlena, menurunkan selera akibat kecendrungan media massa 

menyajikan hal-hal yang disukai banyak orang, serta memungkinkan 

terjadinya pelarian-pelarian yaitu upaya untuk melarikan diri dari kenyataan 

hidup.  

Fungsi-fungsi itu tidak dapat dipisahkan, dan merupakan satu kesatuan. 

Tetapi dalam kenyataannya banyak pengusaha media massa yang memisahkan 

fungsi-fungsi itu. Misalnya hanya menggunakan fungsi yang satu dan tidak 

menggunakan fungsi yang lain. Saat ini banyak juga media massa yang 
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melakukan segmentasi kepada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. 

Hal ini bertentangan dengan prinsip anonimitas audience pada media massa. 

Audience yang heterogen itu tidak boleh dihomogenkan. Alasan pengusaha media 

massa melakukan hal ini adalah agar mendapatkan keuntungan yang besar, 

sehingga pada umumnya penguasaha media massa hanya memfokuskan pada satu 

fungsi saja dan meninggalkan fungsi-fungsi yang lain.  

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa media massa di dalam 

menyebarkan berita, sangat sarat dengan berbagai kepentingan-kepentingan yang 

menyertai keberadaan media massa tersebut. Mereka mengkonstruksi realita 

sedemikian rupa, dan menuangkannya dalam berita, atau informasi yang diterima 

oleh khalayak. Konstruksi realitas sosial itu dapat dilihat dalam judul, angel, head 

line, gambar, pilihan kata, obyek yang dijadikan berita, nara sumber berita, dll.  

Pengusaha media massa menggunakan wartawan-wartawannya untuk 

mengkonstruksi realitas tersebut. Wartawan, mereka bekerja untuk mengisahkan 

hasil reportasenya kepada kita, mereka terlibat langsung dalam usaha-usaha 

mengkonstruksi realitas, yaitu mengumpulkan fakta dan menyusunnya dalam 

suatu laporan jurnalistik berupa berita. Fakta yang ada sangat banyak, tetapi 

wartawan pasti sudah menyeleksi untuk memilih fakta mana yang sesuai dengan 

“pesanan ekstra media” (biro iklan, pemegang saham, pemerintah dsb). Untuk 

mengetahui kepentingan-kepentingan media massa ini digunakan kajian media. 

Kajian media merupakan suatu kegiatan yang mengkaji tentang isi media massa, 

untuk mengetahui idiologi apa yang diusung suatu media massa, kepentingan-

kepentingan apa di balik berita atau tayangan suatu media massa. Selain itu kajian 

media dapat digunakan untuk mengetahui apakah media massa terlibat secara 
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tidak langsung terhadap perubahan budaya dan moralitas masyarakat, juga untuk 

mengetahui bagaimana media massa menyebarkan idiologi, informasi, pemikiran, 

ide-ide dari seseorang ke orang lain, dan dari masyarakat di satu daerah ke 

masyarakat di daearah lain. 

 

2.5. Media Online 

Secara umum pengertian media online adalah bentuk media komunikasi 

yang berbasis telekomunikasi dan multimedia yang bisa diakses melalui internet 

yang berisi teks, foto, suara, dan video. Di dalam pengertian umum,  media online 

antara lain website (situs web, blog, Tv online, radio online, pers online, mail 

online, media sosial). Dalam buku Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media 

Online (Romli, 2012) mengartikan media online sebagai berikut: 

1. Media online adalah media massa yang tersaji secara online di situs website 

internet. Media online merupakan media massa generasi ketiga setelah media 

cetak - koran, tabloid, majalah, buku dan media elektronik – radio, TV, dan 

video atau film. Media online secara fisik adalah media yang berbasis 

telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Termasuk kategori 

media online adalah portal, website, radio online, TV Online, dan email. 

2. Media online merupakan jenis media massa yang popular dan bersifat khas. 

Kekhasan media online terletak pada keharusan memiliki jaringan teknologi 

informasi dan menggunakan perangkat komputer, di samping pengetahuan 

tentang program komputer untuk mengakses informasi/berita. 

Karakteristik Media Online:  
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a. Up to date, media online mengupgrade informasi atau berita dari waktu ke 

waktu dan dimana saja, tidak hanya menggunakan komputer saja tapi fasilitas 

smarthphone yang memiliki fasilitas teknologi internet dan hal ini media 

online memiliki proses penyajian informasi lebih mudah dan sederhana. 

b. Real time, media online bisa langsung menyajikan informasi dan berita saat 

peristiwa berlangsung. Wartawan media online bisa mengirim informasi 

langsung ke meja redaksi dari lokasi peristiwa dengan bantuan telepon atau 

fasilitas internet seperti E-Mail dan lainnya. 

c. Praktis, karena kemudahannya untuk mendapatkan informasi dan berita kapan 

saja dan dimana saja jika diinginkan. Media online dapat dibuka dan dibaca 

sejauh didukung oleh koneksi internet. 

d. Kapasitas luas, dalam media online isi berita tak terbatasi ruang rubrik jadi 

dapat menampung sepanjang apapun naskah berita yang dibuat oleh jurnalis. 

e. Menjangkau seluruh dunia, berita dapat disebar ke seluruh penjuru dunia dan 

dapat diakses dari mana saja di seluruh dunia dengan menggunakan jaringan 

internet. 

f. Terdokumentasi, informasi berwujud data yang tersimpan di bank data yang 

memungkinkan berita tetap dapat dibaca meskipun sudah lewat sangat lama 

dari munculnya berita tersebut. 

g. Jadwal terbit bisa kapan saja dan setiap saat. 

h. Pemuatan editing naskah bisa kapan saja. 

i. Interaktif, dua arah dan egaliter dengan adanya kolom komentar maka 

pembaca dapat secara langsung berkomentar atau sharing perihal informassi 

tersebut dengan penulisnya langsung maupun sesama pembaca. 
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j. Terhubung dengan sumber lain, dengan adanya hyperlink maka dapat 

terhubung dengan informasi lain atau referensi lain yang serupa. 

 

2.6. Media dalam Paradigma Konstruktifis  

Sebuah teks berupa berita tidak bisa disamakan dengan sebuah kopi dari 

realitas, ia haruslah dipandang sebagai konstruksi atas realitas. Karenanya sangat 

potensial jika suatu peristiwa dikonstruksi secara berbeda. Menurut Budiman 

dalam bukunya Sobur (2002: 52), teks diartikan sebagai seperangkat tanda yang 

ditransmisikan dari seorang pengirim kepada seorang penerima melalui medium 

tertentu dan dengan kode-kode tertentu.  

Dalam teori bahasa, yang dinamakan teks tidak lebih dari himpunan huruf 

yang membentuk kata dan kalimat yang dirangkai dengan sistem tanda yang 

disepekati oleh masyarakat, sehingga jika dibaca bisa mengungkapkan makna 

yang dikandungnya. Sudut pandang mazhab transendentalisme hermeneutik 

mengatakan bahwa kebenaran yang lebih konsisten justru ketika tertuang dalam 

teks, bukannya dalam diri pengarangnya yang kadangkala labil dan situasional.  

Teks berita, pada umumnya dikonstruksi terlebih dahulu sebelum ditulis 

oleh media. Media dalam paradigma konstruktivis, media bukan merupakan 

saluran yang bebas, tetapi yang mengkonstruksi realitas dengan pandangan bias 

dan pemihakannya. Karenanya, media dianggap sebagai agen konstruksi sosial 

yang mendefinisikan realitas.  

Suatu realitas akan hadir, karena dihasilkan oleh konsep subjektif 

wartawan. Realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari 

wartawan. Jadi bagi kaum konstruktivis, berita bukan merupakan cermin dan 
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refleksi realitas. Dimana sesungguhnya berita tidak menggambarkan sebuah 

realitas, melainkan menggambarkan potret antara berbagai pihak dan berbagai 

faktor yang mempengaruhinya. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pandangan 

paradigma kritis. Paradigma kritis ini memandang berita sebagai refleksi dari 

kepentingan orang-orang yang berpengaruh.  

Peter L. Berger, mengatakan bahwa suatu realitas tidak terbentuk secara 

alamiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya ia 

dibentuk dan dikonstruksikan sebagai hasil konstruksi sosial. Maka realitas 

tersebut subjektif. Realitas tersebut menyangkut makna, interpretasi dan hasil 

relasi antara individu dan obyek (Eriyanto, 2002: 15).  

Hal ini juga sesuai dengan pemaparan sebuah teori, yaitu teori 

Constructivisme dari Jesse Delia dan rekannya. Dalam teori ini dikatakan bahwa 

manusia mengartikan dan berbuat sesuai atau mengikuti kategori-kategori konsep 

dalam jiwa. Realitas tidak hadir dengan sendirinya dalam bentuk mentah, tetapi 

harus disaring melalui cara seseorang melihat atau memandang sesuatu 

(Littlejohn, 2001: 106). Jadi berita disini tidak seutuhnya gambaran dari realitas. 

Tetapi berita yang terbentuk, merupakan jasil konstruksi dari wartawan dan 

medianya sendiri. Tidak akan mungkin suatu berita tanpa adanya opini-opini dari 

penulis.  

Ada dua fungsi media yang mendefinisikan sebuah realitas (Eriyanto, 

2002: 122). Pertama, fungsi dalam ideologi. Media sebagai mekanisme integrasi 

sosial yaitu menjaga nilai-nilai kelompok, dan mengontrol bagaimana nilai-nilai 

kelompok itu dijalankan. Kedua, fungsi dalam produksi berita. Yang menjadi 
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dasar dari proses produksi berita adalah adanya semacam konsensus bagaimana 

suatu peristiwa dipahami bersama dan dimaknai.  

Pamela J. Shoemaker dan Stepen D. Reese dalam bukunya Agus Sudibyo 

(2001: 7-12), mengidentifikasi ada lima faktor yang mempengaruhi kegiatan 

redaksi, antara lain: 

1. Faktor individual  

Faktor ini berhubungan dengan latar belakang profesional dari pengelola 

media. individual melihat bagaimana pengaruh aspek-aspek personal dari 

pengelola media mempengaruhi pemberitaan yang akan ditampilkan kepada 

khalayak. Latar belakang tersebut seperti jenis kelamin, umur, agama.  

2. Rutinitas media  

Level ini berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. 

Setiap media umumnya mempunyai ukuran tersendiri tentang apa yang 

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

3. Organisasi 

Berhubungan dengan struktur organisasi yang secara hipotetik 

mempengaruhi pemberitaan. Didalam organisasi media, misalnya selain 

kajian redaksi ada juga bagian pemasaran, bagian iklan, bagian sirkulasi, 

bagian umum dan seterusnya. Semuanya tidak akan selalu memiliki 

kepentingan yang sama.  

4. Ekstramedia 

Berhubungan dengan faktor lingkungan diluar media. faktor-faktornya 

antara lain:  
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 Sumber berita, dipandang bukanlah sebagai pihak yang netral, yang 

memberikan informasi apa adanya, ia juga mempunyai kepentingan untuk 

mempengaruhi media dengan berbagai alasan yaitu memenangkan opini 

publik.  

 Sumber penghasilan media, berupa iklan, pelanggan atau pembeli media.  

 Pihak eksternal media, seperti pemerintah dan lingkungan bisnis.  

 Ideologi sebagai kerangka berfikir atau kerangka referensi tertentu yang 

dipakai oleh individu untuk melihat realitas. Ketika seorang wartawan 

menyusun realitas, juga akan dihadapkan pada beberapa tuntutan. Hal ini 

dijelaskan oleh Agus Sudibyo, Ibnu Hamad, dan M Qodari (2001: 65-67):   

a) Tuntutan teknis, dalam mengkonstruksi realitas wartawan harus menulis 

berita berdasarkan kaidah-kaidah jurnalistik seperti halnya konsep laporan 

dan pelatihan 5W+1H. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam 

pengembangannya wartawan akan mengikut sertakan dimensi perseptuilnya 

atau wawasan dalam membangun berita.  

b) Tuntutan pragmatis, keberadaan media dalam menyikapi, memahami dan 

memandang realitas didasarkan pada ideologi media. sudut pandang atau 

kepentingan akan sangat berpengaruh dalam membingkai sebuah berita. 

Misalnya saja ideologi industrialis yaitu surat kabar kompas, atau ideologi 

religi yaitu majalah sabili.  

c) Tuntutan idealis, disini wartawan merupakan agen konstruksi media. Pers 

dituntut untuk bersikap objektif dalam mengungkapkan kebenaran. Sebuah 

berita yang merupakan hasil konstruksi, dikatakan sempurna jika selalu 

dikaitkan dengan objektivitas berita. Untuk melengkapi konstruksi media 
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pada tataran idealis, maka wartawan harus menyertakan beberapa prinsip 

jurnalistik untuk memberikan kredibilitas pada beritanya, diri sendiri, dan 

media tempatnya bernaung. Prinsip tersebut seperti objektivitas, cover both 

side dan imparsialitas (netral).  

Denis McQuail (1989: 129) mengatakan bahwa sebagai sebuah prinsip 

penilaian, objektivitas memang hanya mempunyai cakupan yang lebih kecil 

dibanding prinsip jurnalistik lainnya. Tetapi objektivitas memiliki fungsi utama 

dalam pengajuan kualitas informasi. Objektivitas merupakan salah satu prinsip 

penilaian standart mutu kualitas teks media. Objektivitas mempunyai hubungan 

dengan independensi (imparsialitas) dan terkait erat dengan prinsip cover both 

side media.  

Mengenai teori objektivitas, J. Westerstahl yang merupakan seorang pakar 

ilmu pengetahuan khusus menciptakan skema untuk menilai dan menguji suatu 

kadar netralitas dan keseimbangan. Dalam skema dibawah ini, akan digambarkan 

ada beberapa komponen penting dalam prinsip objektivitas.  

Komponen Utama Objektivitas Berita 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Denis McQuail, tahun 1989 hal 130. 

Objektivitas 

Kefaktualan Imparsialitas 

Kebenaran Relevansi Keseimbangan Netralitas 
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Dari skema diatas dapat diketahui bahwa objektivitas memiliki dua 

komponen utama, yaitu kefaktualan dan imparsialitas. Pertama, kefaktualan 

berhubungan dengan bentuk penyajian laporan tentang peristiwa atau pernyataan 

yang dapat dilihat kebenarannya. Komponen ini ditentukan oleh beberapa kriteria-

kriteria kebenaran, antara lain keutuhan laporan, ketepatan yang ditopang oleh 

pertimbangan independen dan tidak adanya keinginan media untuk menyalah 

arahkan atau menekan suatu pihak tertentu. Sedang relevansi berkenaan dengan 

proses seleksi yang sesuai dengan asas kegunanaan untuk kepentingan khalayak. 

Kedua, adalah imparsialitas. Imparsialitas dihubungkan dengan sikap netral 

wartawan (reporter), suatu sikap yang menjauhkan dari penilaian pribadi dan 

subjektif.  

Media merupakan agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk 

disajikan kepada khalayak (Eriyanto, 2002: 23). Media digunakan sebagai saluran 

untuk menyampaikan informasi kepada publiknya, sekaligus untuk meningkatkan 

citra. Media dianggap bias dalam memilih informasi untuk dipublikasikan atau 

disiarkan dan dalam pengolahan informasi mereka. Karena, seorang wartawan 

dalam menulis berita tidak akan lepas dari pengaruh.  

Dennis McQuail memberikan asumsi dasar tentang pentingnya fungsi 

media. Yang pertama, media sering kali berperan sebagai wahana pengembangan 

kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, 

tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup dan 

norma. Kedua, media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu 

untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat 
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dan kelompok secara kolektif, media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian 

normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan. Pada banyak kasus, 

pemberitaan media terutama yang berhubungan dengan peristiwa yang melibatkan 

pihak dominan selalu disertai penggambaran buruk pihak yang kurang dominan.  

McQuail juga telah mengungkapkan bahwa media mempunyai peran 

sebagai:  

1. Jendela pengalamannya yang meluaskan pandangan kita dan 

memungkinkan kita mampu memahami apa yang terjadi di sekitar diri 

kita, tanpa campur tangan pihak lain atau sikap memihak.  

2. Juru bahasa yang menjelaskan dan memberi makna terhadap peristiwa 

atau hal yang terpisah dan kurang jelas.  

3. Pembawa atau pengatur informasi dan pendapat. 

4. Jaringan interaktif yang menghubungkan pengirim dan penerima 

melalui bebagai macam umpan balik.  

5. Papan penunujuk jalan yang secara aktif menunjukkan arah, 

memberikan instruksi dan bimbingan.  

6. Penyaring yang memilih bagian pengalaman yang diberi perhatian 

khusus dan menyisihkan aspek pengalaman lainnya, baik secara sadar 

dan sistematis ataupun tidak.  

7. Cermin yang memantulkan citra masyarakat terhadap masyarakat itu 

sendiri, biasanya pantulan citra ini mengalami perubahan (distorsi) 

karena adanya penonjolan terhadap segi yang ingin dilihat oleh para 

anggota masyarakat, atau sering kali pula segi yang ingin mereka 

hakimi atau cek.  
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8. Tirani atau penutup yang menutupi kebenaran demi mencapai tujuan 

propaganda atau pelarian dari suatu kenyataan (McQuail, 1996: 53). 

Informasi atau berita dalam media, memiliki beberapa kategori yang 

dapat dilihat berdasarkan fungsinya (Ashadi dan Pasaribu, 2000: 

66),yaitu:  

a) Fungsi informatif, apabila materi itu menambah pengetahuan baru 

bagi pembaca yang dapat mengurangi ketidak tahuan  

b) Fungsi edukatif, bila informasi itu memperkenalkan pada pembaca 

tentang cara baru untuk melakukan suatu kegiatan atau cara baru 

mengatasi suatu masalah.  

c) Fungsi menghibur, bila informasi yang dikandung memberikan 

ganjalan psikologis, misalnya membuat pembaca merasa terhibur 

atau mampu melihat suatu kekonyolan yang terdapat dalam peristiwa 

sebagai cermin untuk mentertawakan dirinya sendiri.  

 

2.7. Model Framing 

Robert E. Entman melihat framing dalam dua dimensi besar, seleksi isu 

dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas isu (Eriyanto, 

2012). Seleksi isu berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang 

komplek dan beragam, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan. Penonjolan 

adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, 

atau lebih diingat oleh khalayak. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui 

bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan  ketika 

menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya 
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menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan 

dihilangkan, dan hendak dibawa ke mana berita tersebut (Eriyanto, 2012). 

Elemen-elemen framing dalam model Entman antara lain: Define Problems 

(Pendefinisian masalah), Diagnose causes (Memperkirakan masalah atau sumber 

masalah), Make moral judgement (Membuat keputusan moral), Treatment 

Recommendation (Menekankan penyelesaian). 

Tabel 1.1. Elemen-elemen framing dalam model Entman. 

 

Define Problem  

(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? 

Make moral judgement  

(Membuat keputusan moral) 

Nilai moral apa yang disajikan untuk 

menjelaskan masalah? Nilai moral apa 

yang dipakai untuk melegitimasi atau 

mendelegitimasi suatu tindakan? 

Treatment Recommendation  

(Menekankan penyelesaian) 

Penyelesaian apa yang ditawarkan 

untuk mengatasi masalah?isu? Jalan apa 

yang ditawarkan dan harus ditempuh 

untuk mengatasi masalah? 

(Eriyanto, 2012) 

 

Berikut merupakan tahapan analisis dari elemen-elemen Entman: 

a. Define Problems (Pendefinisian masalah) adalah elemen yang pertama kali 

dapat dilihat mengenai framing. Elemen ini merupakan bingkai paling utama. 

Menekankan bagaimana peristwa dipahami oleh wartawan. Ketika ada 

masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa itu dipahami. Peristiwa/ isu yang 

sama bisa dimaknai secara berbeda dan bingkai yang berbeda akan 

menyebabkan realitas bentukan yang berbeda pula. 
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b. Diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah) merupakan elemen 

framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari 

peristiwa/isu. Penyebab masalah di sini bisa berarti apa (what), tapi bisa juga 

berarti siapa (who). Bagaimana peristiwa dipahami/dimaknai, menentukan 

apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. 

c. Make moral judgement (membuat pilihan moral) adalah elemen framing yang 

digunakan untuk memberikan argumentasi pada pendefinisian masalah yang 

telah dibuat. Jika masalah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, 

maka dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan. 

d. Treatment recommendation (menekankan penyelesaian). Elemen ini 

digunakan untuk apa yang dikehendaki oleh wartawan. Cara apa yang dipilih 

untuk menyelesaikan suatu masalah. Penyelesaian tergantung pada 

bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab 

masalah. 

 

2.8. Konstruksi Media  

Sebelum suatu realitas terbentuk menjadi berita, terlebih dahulu akan 

menjalani proses konstruksi. Yaitu dengan cara apa dan teknik apa suatu peristiwa 

akan ditekankan dan ditonjolkan. Media yang berisi berita merupakan subjek yang 

mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan pemihakannya. 

Media akan memilih realitas mana yang diambil dan yang tidak diambil. Media 

bukan hanya memilih peristiwa dan menentukan sumber berita, melainkan juga 

berperan dalam mendefinisikan aktor dan peristiwa (Eriyanto, 2002: 23).  
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Strategi media dalam melakukan konstruksi atas realitas terdapat dalam 

tiga tindakan. Pertama, yaitu penggunaan simbol. Apapun simbol yang digunakan 

oleh wartawan akan mempengaruhi makna yang akan muncul dalam berita. 

Kedua, yaitu pengemasan (framing). Dalam pembingkaian, selalu ada 

tuntutan teknis, keterbatasan kolom dan halaman. Karenanya penulis akan hanya 

mengambil hal-hal yang dianggap penting untuk dijadikan suatu berita. Ketiga 

yaitu fungsi agenda setting. Menyediakan ruang dan waktu untuk peristiwa 

politik. Dengan media menyediakan tempat pada peristiwa tertentu tersebut, maka 

peristiwa tersebut akan diperhatikan oleh pembaca (Hamad, 2004: 4). 

 

2.9. Struktur Berita : Bias dan Framing  

 Dalam konteks ini, banyak perhatian yang diberikan pada pertanyaan 

tentang bagaimana informasi berita ditampilkan atau “diberikan kerangka”. Dalam 

buku Mcquail (2011), Tuchman (1978) yang mengutip Goffmann (1974) 

mengatakan bahwa bias dan framing sebagai penggagas awal bahwa kerangka 

yang dibutuhkan untuk mengatur produk lain yang terpisah dari pengalaman dan 

informasi. Gagasan tentang kerangka yang berhubungan dengan berita telah 

secara luas dan longgar digunakan dalam istilah, misalnya kerangka rujukan, 

konteks, tema, bahkan sudut pandang berita. Dalam konteks jurnalis, cerita 

dimaknai oleh rujukan ke dalam beberapa nilai berita tertentu yang 

menghubungkan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang mirip. 

Meskipun hal ini merupakan gagasan yang logis, dibutuhkan juga untuk 

menggunakan istilah ini secara tepat, terutama tujuannya untuk mempelajari 

dampak yang mungkin dari framing (Mcquail, 2011). 
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Dalam Mcquail (2011), menurut Entman (1993), framing melibatkan 

seleksi dan ciri khas. Entman merangkum aspek utama dari framing dengan 

mengatakan bahwa kerangka mendefinisikan suatu masalah, mendiagnosa sebab, 

membuat penilaian moral dan menyarankan solusi. Jelas bahwa jumlah besar alat 

tekstual bisa digunakan dalam aktivitas ini. 

Framing adalah cara untuk memberi penafsiran keseluruhan untuk 

mengisolasi fakta-fakta. Hal ini tidak bisa dihindari oleh jurnalis untuk melakukan 

kegiatan ini, dengan demikian memisahkan dari objektifitas yang murni dan 

memperkenalkan beberapa bias (yang tidak disengaja). Ketika informasi dipasok 

kepada media berita oleh para sumber, maka informasi akan muncul dengan 

kerangka yang terbentuk sesuai dengan tujuan sumber dan tidak dapat murni 

objektif. 

Entman (2007) dalam Mcquail (2011), membedakan antara pemisahan 

yang disengaja, “bias konten”, sepertinya realitas media mendukung satu sisi alih-

alih lain dalam situasi konflik dan bias “pembuatan keputusan”, dimana pola pikir 

dan movitasi jurnalis secara tidak sengaja memiliki pengaruh. 


