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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Media online sebagai Media Komunikasi Massa     

Sebelum masuk dalam penjelasan bagaimana media online sebagai media 

komunikasi massa, terlebih dahulu membahas mengenai komunikasi itu sendiri. 

Menurut Everett M. Rogers dalam buku Deddy Mulyana Ilmu Komunikasi Suatu 

Pengantar (2005: 62), Komunikasi adalah sebagai proses dimana suatu ide 

dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk 

mengubah tingkah laku mereka. Dan berdasarkan unsur komunikasi salah satunya 

adalah saluran dan media. Dan efek yang terjadi pada penerima pesan tersebut 

seperti penambahan pengetahuan, perubahan sikap, perubahan keyakinan, dan 

perubahan perilaku. 

Menurut Harrold Lasswell, cara yang baik untuk menggambarkan 

komunikasi dapat dilihat dari kelima unsur, yaitu yang pertama sumber (source), 

sering disebut juga pengirim (sender), penyandi (encoder), komunikator 

(communicator). Kedua adalah pesan, pesan adalah seperangkat simbol verbal dan 

nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber tadi. 

Ketiga adalah saluran atau media, yaitu alat atau wahana yang digunakan sumber 

untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Keempat adalah penerima 

(receiver) sering juga disebut sasaran/tujuan atau khalayak yakni orang menerima 

pesan dari sumber. Kelima adalah Efek, yaitu apa yang terjadi pada penerima 

setelah ia menerima pesan tersebut, misalnya penambahan pengetahuan dari tidak 

menjadi tahu (Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, 2005: 62) 
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Simpson dan Weaver (Zamroni, 2009:5) berpendapat lain tentang 

komunikasi, mereka mengatakan bahwa komunikasi sebagai penanaman 

(imparting), penyampaian (convering), atau penukaran (exchange) ide ide, 

pengetahuan, maupun informasi baik melalui pembicaraan, tulisan, maupun tanda 

tanda. 

Sedangkan LittleJohn (Zamroni, 2009:6) mendefinisikan komunikasi 

sangat berbeda dengan para pakar diatas, ia membedakan tiga model dalam 

memahami apa yang dimaksud dengan komunikasi. Tiga model tersebut adalah 

receiver model, sender model, behaviour sender-receiver model. Berikut 

penjelasan tiga model  tersebut untuk lebih memahami komunikasi. 

a. Receiver model 

Bila suatu teks, yang tidak disengaja, ditangkap oleh individu. Terjadi 

proses pembentukan makna pada diri seseorang, maka dikaitkan sudah 

terjadi proses komunikasi. 

b. Sender model 

Seorang penyampai pesan secara sengaja, tapi tidak ditangkap atau 

dimaknai orang lain, jadi pembentukan makna hanya terjadi pada diri 

pembuat pesan. 

c. Behaviour sender-receiver model 

Seseorang menyampaikan pesan dengan sengaja apakah verbal maupun 

non verbal, kemudian ditangkap orang lain, apakah sekilas atau secara 

penuh. 
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Raymond Rose berpendapat bahwa komunikasi merupakan proses 

mayoritas, memilih dan pengiriman symbol symbol sedemikian rupa agar 

membantu penerima pesan membangkitkan respon/makna dari pemikiran yang 

serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator.  

Dilihat dari beberapa penjelasan ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, 

komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada 

komunikan melalui media agar pesan yang disampaikan lebih mudah untuk 

dipahami, atau dengan kata lain komunikan memiliki pemikiran atau makna yang 

sama dengan komunikator. Dari pemaparan tersebut media sebagai media 

komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyampaian 

informasi. 

Berdasarkan pemaparan tersebut komunikasi memiliki arti yang sangat 

luas. Menurut para pakar komunikasi memiliki beberapa tingkatan seperti 

komunikasi intrapribadi, intrapersonal, komunikasi kelompok, komunikasi publik, 

komunikasi organisasi maupun komunikasi massa.  

Komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi yang 

menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik 

(radio, televisi), berbiaya relatif mahal, yang dikelola oleh suatu lembaga atau 

orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang 

tersebar dibanyak tempat, anonim, dan heterogen. Pesan pesannya bersifat umum, 

disampaikan secara cepat, serentak dan selintas (khususnya media elektronik). 

Menurut Nurudin (2007), komunikasi massa adalah komunikasi melalui 

media massa (media cetak dan elektronik). Dalam arti komunikasi massa lebih 
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menunjuk pada penerima pesan yang berkaitan dengan media massa. Dengan kata 

lain, massa yang dalam sikap dan perilakunya berkaitan dengan media massa. 

Oleh karena itu, massa disini lebih menunjuk pada khalayak, audience, penonton, 

pemirsa atau pembaca. Media massa merupakan alat utama dalam komunikasi 

massa, keterkaitan antarfenomena itu tidak akan lepas dari media massa. Ini 

berarti bagaimana media massa memengaruhi, membentuk, dan mengarahkan 

hidup manusia. Bagaimana pula fenomena media massa bisa menjelaskan 

berbagai aktivitas manusia dalam pergaulan sosialnya. Dengan kata lain, 

komunikasi massa tidak akan bisa lepas dari proses dan peran media massanya. 

Jadi keduanya saling mendukung satu sama lain. 

Teori difusi dan inovasi, Everett M. Rogers yang dikutip oleh Nurrudin 

(2007), dikatakan bahwa komunikator yang mendapatkan pesan dari media massa 

sangat kuat untuk mempengaruhi orang-orang. Dengan demikian, adanya inovasi 

(penemuan), lalu disebarkan (difusi) melalui media massa akan kuat memengaruhi 

massa untuk mengikutinya. Dari penjelasan diatas dapat dilihat bagaimana media 

memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mempengaruhi opini publik. 

Masyarakat juga diarahkan pada sebuah isu atau pemberitaan yang dibawa oleh 

media massa. 

Dalam menyampaikan suatu pesan kepada khalayak tentu komunikator 

membutuhkan media untuk menyampaikan pesannya. Dan berbagai macam media 

atau jenis komunikasi saat ini dapat digunakan untuk menyampaikan pesan 

tersebut. Perkembangan zaman seperti saat ini juga mempengaruhi jenis 
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komunikasi massa yang digunakan. Adapun tiga jenis komunikasi massa yang 

terbagi, yaitu: 

a. Media cetak. Merupakan seperti revolusi yang awalnya hanyalah alat 

teknis untuk mereproduksi teks yang sama atau mirip dari yang telah 

disalin dengan tangan secara manual. Kemudian terjadi sebuah 

revolusi masyarakat dimana percetakan memiliki andil yang besar.  

b. Media elektronik. Merupakan Televisi dan radio memiliki kurang lebih 

sembilan puluh dan enam puluh tahun lebih sejarah sebagai media 

massa dan keduanya tumbuh dari teknologi yang ada sebelumnya. 

Keduanya hanya meminjam dari media yang telah ada sebelumnya dan 

bentuk konten mereka yang populer adalah dari film, musik, cerita, 

teater, berita dan olahraga. 

c. Media online. Di era digital saat ini ada berbagai pilihan media yang 

dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan seperti 

televisi, media cetak bahkan media online. Kebutuhan akan informasi 

saat ini menjadi sebuah keharusan bagi setiap manusia. Jadi banyak 

manusia yang lebih memilih media yang cepat dan mudah untuk 

diakses untuk mendapatkan informasi. Dan faktanya saat ini hampir 

seluruh manusia dan masyarakat memiliki alat atau teknologi yang 

dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dengan mudah seperti 

smartphone atau sejenisnya. Dengan adanya jangkauan yang mudah 

tersebut, masyarakat menjadi semakin mudah dan cepat menangkap 

informasi yang terjadi saat ini. Dan para pembuat berita atau 



16 
 

komunikator juga dimudahkan untuk menyampaikan pesannya kepada 

khalayak masyarakat. 

Dengan menjamurnya penggunaan internet saat ini yang didukung 

kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, terjadi adanya 

pemekaran (konvergensi) dari media media yang sudah ada sebelumnya yang 

dikenal dengan adanya new media atau media baru. Yaitu mengacu pada 

permintaan akses ke konten (isi/informasi) kapan saja, dimana saja, pada setiap 

perangkat digital serta umpan balik pengguna interaktif, partisipasi kreatif, dan 

pembentukan komunitas sekitar konten media, juga aspek generasi “real time”.  

Media online disebut juga dengan digital media yang tersaji secara online 

di situs web (website) internet. Media online secara umum yaitu segala jenis atau 

format media yang hanya dapat diakses melalui internet yang berisikan teks, foto, 

video dan suara. Media online juga dapat dimaknai sebagai sarana komunikasi 

secara online. Dengan pengertian media online secara umum ini, maka email, 

mailing list, website, blog dan media sosial (sosial media) juga masuk dalam 

kategori media online. 

Asep Syamsul M. Romli (2012: 34), dalam bukunya Jurnalistik Online: 

Panduan Praktis Mengelola Media Online menjelaskan media online secara 

khusus dalam konteks komunikasi massa. Media adalah singkatan dari media 

komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai 

karakteristik tertentu, seperti publisitas dan periodisitas.  

Media online adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang 

berbasis telekomunikasi dan multimedia. Yang didalamnya terdapat portal, 
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website (situs web), radio-online, TV-online, pers online, mail-online dll dengan 

karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user 

untuk memanfaatkannya. Kehadiran media online memunculkan generasi baru 

jurnalistik yakni jurnalistik online. Jurnalistik online (online journalism) disebut 

juga cyber journalism, jurnalistik internet, dan jurnalistik web (web journalism) 

merupakan “generasi baru” jurnalistik setelah jurnalistik konvensional (jurnalistik 

media cetak, seperti surat kabar) dan jurnalistik penyiaran (broadcast journalism – 

radio dan televisi). 

Media online dapat diartikan sebagai media yang dapat diakses melalui 

internet. Asep Syamsul M. Romli (2012), membagi beberapa karakteristik media 

online yaitu: 

a. Multimedia 

Dapat memuat atau menyajikan berita/informasi dalam bentuk teks, 

audio, video, grafis dan gambar secara bersamaan. 

b. Aktualitas 

Berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian. 

c. Cepat 

Saat berita diposting atau diuploud, berita dapat langsung diakses oleh 

semua orang. 

d. Update 

Pembaruan (updating) informasi dapat dilakukan dengan cepat baik 

dari sisi konten maupun redaksional, misalnya dalam kesalahan 

ketik/ejaan. 
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e. Kapasitas luas 

Halaman web bisa menampung naskah sangat panjang. 

f. Fleksibilitas 

Pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan dimana saja, juga 

jadwal terbit (update) bisa kapan saja, setiap saat. 

Jurnalistik online terkait banyak istilah, yakni jurnalistik, online, internet 

dan website. Jurnalistik dipahami sebagai penulisan, penyusunan, peliputan serta 

penyebaran informasi secara luas melalui media massa. Dalam jurnalistik online 

ini, proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan media 

internet. Perkembangan internet yang pesat saat ini telah melahirkan beragam 

bentuk media online seperti contohnya website dan portal yang digunakan sebagai 

media untuk menyebarkan berita dan informasi.  

Di dalam media online, teknologi menjadi faktor penentu. Perbedaan 

wartawan online dengan wartawan media lainnya adalah pada tantangan berita 

cyber yang begitu cepat dalam setiap menit perubahannya, dan ruang pemberitaan 

yang sebatas layar monitor. Dan pemberitaannya dapat ditanggapi secara langsung 

oleh khalayak, dan dapat terhubungkan dengan berita, arsip dan sumber lain 

melalui format hyperlinks.  

2.2  Internet sebagai Media Baru 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, perkembangan 

media menjadi salah satu kemajuan yang tidak dapat dielakkan. Salah satu 

indikasinya adalah menjamurnya portal berita di internet saat ini tidak terlepas 

dari kebutuhan masyarakat untuk memperbarui informasinya bahkan dalam 
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hitungan detik dimanapun dan kapanpun. Peluang ini yang kemudian dibaca oleh 

para pelaku bisnis teknologi komunikasi untuk menciptakan berbagai macam 

teknologi, fitur serta kemudahan kemudahan lainnya dalam mengakses internet, 

sehingga informasi dengan mudah diakses hanya dengan sekali tekan. 

Keberadaan internet sebagai media baru dianggap sebagai gagasan yang 

revolusioner, dimana internet dapat menyebarkan informasi lebih luas dan tidak 

terikat oleh waktu, mereka dapat mengupload berita setiap jam, setiap menit 

bahkan detik dan lebih mudah untuk diakses. Bentuk pembaharuan yang 

dilakukan oleh internet salah satunya adalah konsep baru dan realitas dari portal 

Web. Kalyanaraman dan Sunder mengatakan bahwa salah satu ciri unik dari 

World Wide Web sebagai media massa terletak pada fakta sumber pesan tidak 

dibedakan dari penerima pesan, hasilnya adalah portal yang membantu 

mengambil dan menyaring banyak informasi yang tersedia. 

Sejak runtuhnya orde baru yang dibarengi dengan meningkatnya jumlah 

media massa di Indonesia telah membawa dampak besar dalam segala aspek 

kehidupan, terutama bagi para politikus yang menginginkan kekuasaan akan dapat 

dengan mudah membangun citra dan mendapat sorotan masyarakat, terutama 

dengan munculnya internet atau bisa disebut dengan media online. Para politikus 

dapat dengan mudah berkomunikasi dengan partisipannya tanpa dibatasi oleh 

siapapun melalui akses internet yang luas dan tidak terbatas, sehingga meskipun 

terpisahkan oleh jarak masyarakat dapat mengetahui apapun yang terjadi dalam 

sebuah kasus yang terjadi. Dengan hal tersebut para politisi dapat dengan mudah 

menyampaikan pemikiran pemikirannya untuk mempengaruhi dan mendapatkan 

partisipan ataupun dari khalayak masyarakat. 
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Kemudahan kemudahan yang ditawarkan oleh internet menimbulkan 

ketakutan pada breen (2007) dimana ia mengatakan bahwa internet mungkin 

berkembang melampaui fase keterbukaan dan demokrasi kemudian menjadi 

layanan multi tahap dengan akses yang lebih baik kepada mereka yang mampu 

membayar untuk menerima konten yang lebih bernilai. Ketakutan breen telah 

terjawab oleh realitas yang terjadi saat ini, dimana para pelaku konglomerasi 

media melebarkan sayapnya dengan membuat portal berita di internet untuk 

memperluas jangkauan pasar mereka, dimana kontennya tidak berbeda dari apa 

yang mereka sajikan dimedia lama. Bahkan dalam media baru ini mereka dapat 

menyajikan berita secara terus menerus dengan satu topik namun dengan judul 

yang berbeda. Ini berarti masyarakat mendapatkan informasi yang banyak dari 

satu topik itu, sehingga dengan mudah masyarakat dapat terpengaruh dengan 

konstruksi pemberitaan yang disajikan secara intens. 

Dengan kata lain, adanya internet sebagai media baru masyarakat menjadi 

semakin mudah untuk mendapatkan sumber informasi yang up to date dan 

kompleks dari berbagai macam berita atau kasus yang sedang terjadi secara cepat 

serta mempermudah masyarakat dengan fitur fitur media yang dimiliki tersebut.  

2.3 Media online sebagai Industri  

Dalam buku Agus Sudibyo (2004), media massa adalah kelas yang 

mengatur. Media massa diyakini bukan sekedar medium lalu lintas pesan antara 

unsur unsur sosial dalam suatu masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai alat 

penundukan dan pemaksaan konsensus oleh kelompok yang secara ekonomi dan 

politik dominan. Melalui pola kepemilikan dan produk produk yang disajikan, 

media adalah perangkat ideologis yang melanggengkan dominasi kelas permodal 
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terhadap publik yang diperlakukan sebagai konsumen, dan terhadap pemegang 

kekuasan untuk memuluskan lahirnya regulasi regulasi yang pro pasar. 

Sejarah menunjukkan, media massa pada akhirnya mencapai puncak 

perkembangan sebagai lembaga kunci dalam masyarakat modern. Media massa 

mampu merepresentasikan diri sebagai ruang publik yang utama dan turut 

menentukan dinamika sosial, politik, budaya tingkat lokal dan global. Media tidak 

hanya mempunyai fungsi sosial dan ekonomi, tetapi juga menjalankan fungsi 

ideologis. Oleh karena itu, fenomena media bukan hanya membutuhkan 

pengamatan yang didasarkan pada pendekatan ekonomi, melainkan juga 

pendekatan politik. 

Media massa dari sisi lain juga menyebarkan dan memperkuat struktur 

ekonomi politik tertentu. Sebagai institusi ekonomi, media massa hadir menjadi 

suatu industri yang menjanjikan keuntungan ekonomi yang besar bagi setiap 

pengusaha.  Potensi ekonomi yang besar dari sumber industri media massa inilah 

yang kemudian mendorong konglomerasi media massa berjalan "Mengakuisisi 

pasar" di Indonesia. Mereka membentuk jaringan usaha (network bisnis) untuk 

memperkuat segmentasi pasar dan mengkokohkan kekuatannya di benak 

masyarakat luas. Masing-masing pemilik perusahaan media berlomba menyajikan 

beragam program dan produk media agar keuntungan bisnisnya terus meningkat. 

(Kun waziz, 2012: 3). 

Salah satu isu utama dalam diskursus komunikasi modern belakangan 

adalah pola pemikiran serta praktik produksi dan distribusi produk media yang 

terkonsentrasi pada kelompok bisnis besar. Fenomena ini disisi lain dianggap tak 
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terhindarkan ketika situasi global memang menghendaki upaya upaya yang 

mengarah pada konsolidasi dan konvergensi dalam bisnis media modern. Namun 

disisi lain, konsentrasi media juga menimbulkan sejumlah paradoks berkaitan 

dengan fungsi media sebagai ruang publik dengan sejumlah fungsi fungsi sosial 

yang melekat di dalamnya. 

Dalam skripsi Maharani (2015), Orientasi keuntungan yang sebesar 

besarnya merupakan karakteristik sebuah industri, tidak terkecuali media. 

Segalanya akan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan itu, hingga tidak jarang 

ditemui beberapa konten media yang tidak berkualitas dan jauh dari kata 

mendidik. Bahkan saat ini media telah mengawinkan bisnis dan politik kedalam 

satu bagian yang sangat penting dalam ranah publik dengan keuntungan yang 

akan dipetik secara bersamaan.  

Struktur industri media yang terkonsentrasi sesungguhnya adalah tahapan 

akhir dalam siklus evolusi menuju lembaga industrial modern. Perkembangan 

teknologi membuat proses produksi menjadi terkomersialisasi, dan 

memungkinkan aktivitas konsumsi dalam skala massal. Maka sangatlah wajar 

apabila keuntungan ekonomi dari bisnis media sangat menguntungkan penguasa 

media. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi bagaimana sebuah organisasi 

media. Jadi pembentukan pesan, nilai dari sebuah informasi yang diberikan 

kepada masyarakat hanya menjadi konstruksi dari sebuah perusahaan untuk 

mendapatkan keuntungan dari para pengiklan.   

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa realitas media saat ini 

sudah dapat dikatakan beralih fungsi menjadi sarana untuk mendapatkan 
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keuntungan dari pemilik media itu sendiri. Tak jarang para pemilik media saat ini 

hanya sekedar memberikan informasi yang dikonstruksi sesuai keinginan 

perusahaan dan hanya untuk menguntungkan sumber ekonomi bagi perusahaan. 

2.4 Media dalam Mengkonstruksi Realitas 

Media pada prinsipnya merupakan mengkonstrusikan realitas. Pekerjaan 

media massa merupakan upaya menceritakan rangkaian peristiwa peristiwa, maka 

seluruh isi media merupakan realitas yang telah dikonstruksikan. Pembuatan 

berita di media pada dasarnya adalah penyusunan realitas realitas sehingga 

membentuk sebuah cerita. Dan media dilihat bukan hanya sekedar saluran yang 

bebas, melainkan subjek yang mengkonstruksi realitas. 

Media merupakan sarana yang tepat dalam menyampaikan sebuah 

pemberitaan. Namun keberadaannya belum tentu menghadirkan berita yang sesuai 

fakta. Ada beberapa bagian yang sebenarnya dikaburkan agar bagian yang 

diinginkan dapat menonjol dan dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat. Hal 

inilah yang disebut konstruksi realitas media. Dalam mengkonstruksi realitas, 

media secara sengaja atau tidak sengaja membuat frame atau bingkai media 

tertentu terhadap berita tersebut agar terbentuk opini publik yang sesuai dengan 

keinginan media itu sendiri. Disini media bukan hanya sekedar saluran, tetapi juga 

sebagai subjek yang mengkonstruksi realitas serta dengan pandangannya dan 

pemihakannya akan hal tertentu. Oleh karena itu, media dipandang sebagai agen 

konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Berita yang selama ini disajikan 

bukan hanya menggambarkan realitas dan bukan hanya menunjukkan pendapat 

sumber berita, tetapi juga konstruksi yang dibuat oleh media itu sendiri. 
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Teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger dan 

Luckman memaparkan bahwa realtas sosial dikonstruksi melalui tiga tahapan 

yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Pertama, eksternalisasi yaitu 

usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan 

mental maupun fisik. Kedua, objektivasi yaitu hasil yang telah dicapai, baik 

mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Ketiga, 

Internalisasi merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran 

sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia 

sosial. Dengan kata lain, proses dimana individu mengidentifikasi dirinya dengan 

lembaga lembaga sosial atau organisasi tempat dimana individu menjadi 

anggotanya.  

Dari proses yang telah dijelaskan tersebut tidak terjadi secara tiba tiba 

melainkan melalui beberapa tahap. Prinsip dasar konstruksi realitas media massa 

dari National Association for Media Literacy Education (2007) adalah sebagai 

berikut:  

1. Semua pesan media dibangun. 

2. Setiap media memiliki karakteristik, kekuatan dan keunikan 

membangun bahasa yang berbeda. 

3. Pesan media diproduksi untuk satu tujuan. 

4. Semua pesan media berisi penanaman nilai dan tujuan yang ingin 

dicapai. 
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5. Manusia menggunakan kemampuan, keyakinan, dan pengalaman 

mereka untuk membangun sendiri arti pesan media. 

6. Media dan pesan media dapat mempengaruhi keyakinan, sikap, nilai, 

perilaku dan proses demokrasi. 

Dalam pembuatan konstruksi realitas, terdapat dua karakteristik penting 

dari pendekatan konstruksionis. Pertama, pendekatan konstruksionis menekankan 

pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran 

tentang realitas peristiwa tersebut. Makna bukanlah sesuatu yang absolut yang 

ditemukan dalam suatu pesan. Melainkan suatu proses aktif yang ditafsirkan 

seseorang dalam suatu pesan. Kedua, pendekatan konstruksionis memandang 

kegiatan komunikasi sebagai proses yang dinamis. Bagaimana pembentukan 

pesan dari komunikator dan penerima memeriksa bagaimana konstruksi makna 

individu ketika menerima pesan. 

Pada dasarnya media bukan hanya memilih peristiwa dan menentukan 

sumber berita, melainkan juga berperan dalam menyusun dan mendefinisikan 

realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi sebuah informasi yang 

bermanfaat kepada masyarakat. Dan melalui pemberitaan, media dapat 

membingkai peristiwa dengan bingkai tertentu yang pada akhirnya menentukan 

bagaimana khalayak harus melihat dan memahami peristiwa dari perspektif 

tertentu dengan bahasa sebagai perangkat atau alat dasar yang digunakan. 

Dalam proses konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama. Ia 

merupakan instrument pokok untuk menceritakan realitas. Bahasa adalah alat 

konseptualisasi dan alat narasi. Dalam konteks media massa, keberadaan bahasa 
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ini tidak lagi sebagai alat semata untuk menggambarkan sebuah realitas melainkan 

bisa menentukan gambaran (makna citra) mengenai suatu realitas realitas media 

yang akan muncul dibenak khalayak. 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. Pemberitaan di 

dalam media massa tidak selalu bersifat objektif, karena setiap media memiliki 

kebijakan tertentu dalam penyampaian isi beritanya. 

Dari pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa keberadaan media 

merupakan alat untuk mengkontruksi realitas. Media telah menjadi sumber 

informasi yang dominan tidak hanya bagi individu tetapi juga bermasyarakat 

dalam memperoleh gambaran realitas mengenai suatu persitiwa. Hal ini 

disebabkan oleh adanya faktor, seperti faktor politik, keuntungan, dan lain lain. 

Oleh karena itu, dari berbagai pemberitaan media dengan tema yang sama belum 

tentu disajikan sama oleh setiap media tergantung bagaimana ideologi dari media 

itu sendiri. 

2.5 Berita sebagai Konstruksi Media atas Realitas 

Definisi berita menurut Edward Jay Friedlander dalam bukunya 

“Excellence in Repoting” menjelaskan berita adalah apa yang harus anda ketahui 

yang tidak anda ketahui. Berita adalah apa yang terjadi belakangan ini yang 

penting bagi anda dalam kehidupan sehari hari. Mitchel V. Charnley 

mendefinisikan berita adalah laporan aktual tentang fakta fakta dan opini yang 

menarik atau penting atau keduanya, bagi sejumlah besar orang. Dari definisi 

tersebut dapat disederhanakan, suatu definisi yang mudah dipahami, yaitu bahwa 
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berita adalah informasi aktual tentang fakta fakta dan opini yang menarik 

perhatian orang. 

Husnun N. Djuraid dalam bukunya Panduan Menulis berita (2006) 

mengatakan berita adalah sebuah laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya 

suatu peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi yang 

disampaikan wartawan dalam media massa. Dari definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa, berita adalah segala laporan yang terjadi mengenai peristiwa, kejadian, 

gagasan, fakta yang menarik perhatian dan penting untuk disampaikan atau 

dimuat dalam media massa agar diketahui oleh publik dan menjadi perhatian 

banyak orang. 

Pembuatan berita pada media pada dasarnya adalah penyusunan realitas 

realitas sehingga membentuk suatu cerita atau wacana yang bermakna. Dalam 

sebuah penyajian informasi oleh media, berita bukanlah refleksi dari realitas 

melainkan hanyalah konstruksi dari realitas. Realitas itu tidak dibentuk secara 

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

dibentuk dan dikonstruksi. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda 

beda atas suatu realitas. 

Dalam pandangan konstruksionis berita ibaratnya sebuah drama. Ia tidak 

menggambarkan realitas, melainkan potret dari pertarungan antara berbagai pihak 

yang berkaitan dengan peristiwa. Berita seperti halnya sebuah drama yang 

didefinisikan sebagai adanya pihak yang benar dan ada juga yang digambarkan 

sebagai pihak yang salah. Dan semua itu dibentuk dan ditunjukkan kepada publik. 
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Menurut pandangan positivis, berita adalah refleksi dan pencerminan dari 

realitas. Berita adalah mirror of reality, karenanya harus mencerminkan realitas 

yang hendak diberitakan. Tetapi hal ini tidak disetujui oleh kaum konstruksionis, 

menurut mereka berita adalah hasil dari konstruksi sosial dimana selalu 

melibatkan pandangan, ideologi, nilai nilai  dan wartawan atau media. Bagaimana 

realitas itu dijadikan berita sangat bergantung pada bagaimana fakta itu dipahami 

dan dimaknai pekerja media. Proses pemaknaan yang diambil tersebut melibatkan 

nilai nilai tertentu sehingga mustahil jika berita merupakan pencerminan dari 

realitas atau fakta yang terjadi. (Eriyanto, 2002: 25-26) 

Dalam konsepsi konstruksionis, berita bukanlah representasi dari realitas. 

Menurutnya berita yang kita baca sehari hari pada dasarnya adalah hasil dari 

konstruksi  para pekerja jurnalistik dan bukan dari kaidah buku jurnalistik. Dari 

semua proses yang dikonstruksi, mulai dari memilih fakta, sumber, pemakaian 

kata, gambar hingga penyuntingan memberikan andil bagaimana realitas tersebut 

hadir dihadapan khalayak masyarakat. Dengan kata lain, sebenarnya berita 

memiliki sifat yang subjektif yaitu hasil dari konstruksi atau pemaknaan atas 

realitas. 

Hasil dari apa yang dikerjakan oleh para jurnalis tidak dapat dinilai secara 

objektif. Hal tersebut dikarenakan berita adalah produk dari konstruksi dan 

pemaknaan atas realitas. Jika terdapat perbedaan antara berita dengan realitas 

yang sebenarnya maka tidak dianggap sebagai kesalahan, tetapi hal itu dianggap 

suatu kewajaran karena memang seperti itulah pemaknaan atas realitas. 
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Menurut pendekatan konstruksionis, penempatan sumber berita yang 

menonjol dibandingkan dengan sumber lain, menempatkan wawancara seorang 

tokoh lebih besar dari tokoh lain, liputan yang hanya satu sisi dan merugikan 

pihak lain, tidak berimbang dan secara nyata memihak satu kelompok, semua itu 

tidaklah dianggap sebagai kekeliruan tetapi dianggap memang itulah praktik yang 

dijalankan oleh wartawan atau pekerja media.  

Dari pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa berita yang diterima oleh 

khalayak masyarakat saat ini merupakan wujud dari hasil konstruksi realita yang 

dilakukan oleh media. Dan terjadi karena adanya faktor faktor yang mendukung 

yaitu seperti politik atau hanya mendapat keuntungan semata. Oleh karena itu, 

berita yang ada saat ini belum tentu menunjukkan realitas atau fakta yang 

sebenarnya karena adanya kepentingan tertentu di dalamnya. 

2.6 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Konstruksi Berita 

Proses produksi media sebuah berita terjadi dalam sebuah tempat yang 

sering disebut dengan newsroom, dalam ruangan inilah pengaruh kepentingan dan 

pemaknaan terhadap sebuah peristiwa terjadi sesuai dengan representasi media, 

sebelum akhirnya akan diproduksi dan distribusikan kepada khalayak ramai. 

Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese menjelaskan tentang pengaruh 

terhadap isi media pada suatu pemberitaan, baik dari pengaruh internal dan 

eksternal. Shoemaker dan Reese membaginya beberapa level media. Yaitu 

pengaruh individu pekerja media (individual level), pengaruh organisasi media 

(organizational level), pengaruh dari rutinitas media (media routinitas level), 
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pengaruh dari luar media (outside media level), dan yang terakhir adalah ideologi 

(ideology model, Shoemaker 1996:60). Seperti yang terlihat pada gambar berikut: 

Gambar 2.1 

Elemen Teori Hirarki Level 
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Sumber: Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese (1996:64) 

 

 

Dalam gambar tersebut, terdapat lima faktor yang sangat 

mempengaruhi pemberitaan yang disajikan oleh media yaitu: 

1. Tingkat Individu 

Pengaruh isi dari media massa berhubungan dengan bagaimana wartawan 

menulis berita. Penulis berita sangat mempengaruhi bagaimana isi sebuah 

pesan media dimuat. Dengan kata lain, bahwa karakteristik pengaruh dari 

individu yaitu berada pada latar belakang pengalaman, sikap, nilai-nilai, 

keyakinan, etika dan kekuasaan pada isi media massa. 

2. Tingkat Rutinitas Media 

Tingkatan ini berhubungan dengan dua mekanisme terbentuknya suatu 

berita yang pertama adalah proses penentuan berita dan yang kedua adalah 

bagaimana berita dibentuk, dalam proses penentuan berita setiap media 
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memiliki prosedur, berita yang baik dan tidak baik, layak atau tidak layak 

ditampilkan kepada masyarakat. Sedangkan dalam proses mekanisme 

bagaimana berita itu dibentuk lebih menjelaskan bagaimana berita akan 

diproduksi, mulai siapa yang meliput hingga mengedit dan seterusnya. 

3. Rutinitas media ini lebih mengarah pada Tingkat Organisasi Level 

Pengaruh organisasi mempengaruhi lebih besar daripada pengaruh dari 

individu ataupun rutinitas media. Dalam tingkatan ini, jurnalis dan 

manajemen media tidak hanya berpengaruh dalam isi sebuah media, tetapi 

juga ada bagian lain yang bekerja dalam organisasi media. Seperti bagian 

distribusi sirkulasi dan sponsor. Level organisasi ini berhubungan dengan 

struktur manajemen media, kebijakan media dan tujuan media. Dalam hal 

ini kebijakan media atau pemilik media mempunyai pengaruh besar 

terhadap pemberitaan yang dimuat dalam media. 

4. Tingkat Extramedia level 

Tingkat extramedia adalah berhubungan dengan pengaruh yang 

ditimbulkan dari luar media. Yaitu berasal dari: 

 Sumber Berita  

Sumber berita dalam tingkatan ini seperti pemberi informasi yang 

dibutuhkan jurnalis. Sumber berita dipandang bukanlah pihak yang netral 

dalam memberikan informasi yang apa adanya, mereka memberikan 

informasi yang sekiranya menguntungkan dengan tujuan mendapatkan 

opini publik.  
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 Sumber Penghasilan Media  

Media setiap harinya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, maka dari itu 

media harus berfikir keras bagaimana mendapatkan uang untuk menutup 

kebutuhan yang besar tersebut. Salah satunya adalah dengan menyediakan 

space iklan bagi pengusaha yang ingin mempromosikan produknya untuk 

diketahui khalayak, dan dari iklan inilah sumber penghasilan terbesar 

media, sumber lainnya didapat dari pelanggan/ pembeli media.  

Meliputi pengiklan dan khalayak yang berperan sebagai pelanggan atau 

konsumen berita dari sebuah media. Oleh karena itu, pengiklan dan 

apapun yang berada diluar media dapat mempengaruhi isi pemberitaan. 

 Pihak Eksternal  

Pihak eksternal yang dimaksud adalah pemerintah dan lingkungan bisnis. 

Pemerintah merupakan pemegang lisensi dalam penerbitan, jika media 

ingin tetap bisa terbit maka harus menuruti kemauan pemerintah yang 

otoriter. Namun jika dilihat sekarang dimana Indonesia menjadi Negara 

yang demokratis sehingga pemerintah tidak lagi ikut campur dalam isi 

media. Tetapi justru pengaruh terbesar datangnya dari lingkungan bisnis 

dan pasar. 

5. Tingkat Ideological level 

Ideologi dalam tingkatan ini diartikan sebagai sebuah kerangka berpikir 

individu dalam memaknai sebuah realitas. Pada level ini media tidak dapat 

menyajikan berita sama persis dari media lain karena ideologi dari tiap 

media pasti memiliki perbedaan. Pada level ini akan dilihat kepada yang 

berkuasa dimasyarakat dan bagaimana media menentukan. Media 
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bahwasannya merupakan cerminan masyarakat, pandangan pandangan 

masyarakatlah yang digunakan media untuk melihat isu yang terjadi. 

Kelima faktor tersebut memiliki hal yang saling berkaitan, tetapi tidak 

semua media akan terpengaruh oleh kelimanya, namun pasti akan 

mempertimbangkannya. Hal tersebut karena media juga memiliki kepentingan 

tersendiri dalam penyebaran sebuah berita. Bagaimana faktor faktor tersebut 

mempengaruhi media terlihat pada penyajian berita politik. Pasalnya media dalam 

hal ini memiliki peran sebagai agen politik yang dalam proses pengemasan berita 

dapat membentuk citra tertentu pada sebuah berita yang diberitakan (peristiwa 

atau aktor politik). 

Shoemaker dan Reese melihat ideologi sebagai salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi isi media. Ideologi diartikan sebagai suatu mekanisme 

simbolik yang berperan sebagai kekuatan pengikat dalam masyarakat. Tingkat 

ideologi menekankan pada kepentingan siapakah seluruh rutinitas dan organisasi 

media itu bekerja. Asumsi dari teori hirarki pengaruh isi media adalah bagaimana 

isi pesan media yang disampaikan kepada khalayak adalah hasil pengaruh dari 

kebijakan internal organisasi media dan pengaruh dari eksternal media itu sendiri. 

Pengaruh internal pada konten media sebenarnya berhubungan dengan 

kepentingan dari pemilik media, individu wartawan sebagai pencari berita, 

rutinitas organisasi media. Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh pada 

konten media berhubungan dengan para pengiklan, pemerintah masyarakat dan 

faktor eksternal lainnya. 

Dalam skripsi Gema Mawardi (2011), juga memaparkan hal ini tidak 

terlepas dari unsur nilai, kepentingan dan kekuatan atau kekuasaan apa yang ada 
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dalam media tersebut. Kekuasaan tersebut berusaha dijalankan dan disebarkan 

melalui media sehingga media tidak dapat lagi bersifat netral dan tidak berpihak. 

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa media berfungsi sebagai perpanjangan 

tangan dari kelompok pemegang kekuasaan dan kekuatan dalam masyarakat. Nilai 

yang dianggap penting bagi pemegang kekuasaan disebarkan melalui media 

sehingga isi media mencerminkan ideologi pihak yang berkuasa itu (Shoemaker 

dan Reese, 1996: 229). 

Oleh karena itu, media dalam pemberitaannya mampu dengan mudah 

untuk mempengaruhi bahkan menciptakan sebuah pemikiran tersendiri untuk 

pembacanya dengan menentukan bagian berita mana yang akan ditonjolkan 

ataupun dikaburkan bahkan dihilangkan. Dari pemaparan diatas, dapat diketahui 

bahwa pengaruh pengaruh yang berada diluar media seperti yang sudah dijelaskan 

tersebut tidak dapat ditinggalkan begitu saja dalam memahami sebuah berita. 

Pengaruh dari beberapa level ini sangat menentukan bagaimana media bersikap 

atas informasi yang akan diberitakannya.  




