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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1.Televisi Sebagai Media Politik 

Kekuatan televisi terletak pada kemasifan, keseketikaan, dan pesona 

citra serta jangkauannya yang luas. Dibandingkan media lain, televisi begitu 

mudah dikonsumsi dan ditonton, karena dengan hanya menekan tombol dan 

memilih saluran, ia langsung bisa hadir ke dalam rumah dan dinikmati keluarga 

Indonesia (Halim, 2015). Media massa menjadi salah satu media yang 

diperebutkan guna memaksimalkan penggunaan media dalam komunikasi 

politik. Tak bisa dipungkiri lagi, saat ini peristiwa-peristiwa politik menjadi 

sebuah pemberitaan yang amat dinikmati oleh penontonnya.  

Media massa seakan menjadi faktor pendorong perkembangan 

peristiwa politik yang terjadi di Tanah Air. Aspek pada media massa membuat 

ia menjadi media penting dalam politik. Aspek tersebut dapat berupa daya 

jangkauan media yang luas, lebih cepat, tambah batas usia, jenis kelamin, bahkan 

geografis sekalipun bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang 

berkait tentang politik. Selain aspek tersebut, media massa juga menjadi politik-

politik memilik image yang dibentuk dengan tujuan menanamkan dalam benak 

penontonnya pandangan tentang politik baik itu dari kekuatan dan 

keunggulannya, bahkan aktor politik sekalipun. 

Media tersebut biasanya digunakan oleh  aktor politik dalam 

pemerintah dalam menyampaikan informasi baik itu terkait dengan kebijakan, 

pencapaian yang diperoleh maupun solusinya untuk masyarakat. Namun, 

nyatanya kadang disisi lain media juga tidak berani dalam mengungkapkan, 
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menyebarluaskan kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintah. Media massa 

seakan memperlihatkan bagaimana ia mengemas peristiwa tersebut menjadi 

sebuah bingkai pemberitaan yang dapat memunculkan opini publik. “Dalam  

komunikasi politik, aspek pembentukan opini ini memang menjadi tujuan utama, 

karena hal ini akan mempengarui pencapaian-pencapaian politik para aktor 

politik” (Hamad, 2004). 

Dalam kerangka pembentukan opini publik ini, media massa umumnya 

melakukan tiga kegiatan sekaligus, Pertama, menggunakan simbol-simbol 

politik (languange of poltic). Kedua, melaksanakan strategi pengemasan pesan 

(framing strategis). Ketiga, melakukan fungsi agenda media (agenda setting 

function)” (Hamad, 2004). Namun, walaupun pada media massa dalam 

pemberitaan memiliki peristiwa politik yang sama, ia akan menghasil bingkai 

berita yang berbeda-beda tergantung bagaimana ia menggunakan kerangka 

pembentukan opini tersebut. Pembentukan opini publik mengaitkan aktor politik 

terhadap media massa yang ia gunakan. Pembentukan opini tersebut akan lebih 

mudah apabila media massa dimiliki oleh aktor-aktor tersebut. 

1.2.Bias Media 

Media pada realitasnya berada pada kondisi yang digunakan sebagai 

kepentingan tertentu baik dari konflik, fakta yang dibangun bahkan beragam. 

Menurut Louse Althusser (dalam Sobur, 2015) menuliskan bahwa media, dalam 

hubungannya dengan kekuasaan, menempati posisi strategis, terutama karena 

anggapannya akan kemampuannya sebagai sarana legitimasi. Sedangkan 

menurut Antonio Gramsci (dalam Sobur, 2015) menulis bahwa media sebagai 

ruang dimana berbagai ideologi direpresentasikan. Ini berarti, disatu sisi media 



12 
 

bisa kontrol atas wacana publik. Namun disisi lain, media juga bisa menjadi alat 

resistensi terhadap kekuasaan. 

Dari dua pendapat tersebut, walaupun berbeda namun memiliki 

pendapat yang sama dimana media massa bermain guna mendapatkan 

kepentingannya. Media massa memiliki suatu kebebasan, independen namun 

memiliki keterkaitan terhadap membangun realitas sosial. 

Karena hal tersebut, media massa sering disebut sebagai the fourty 

estate (kekuatan keempat) dalam kehidupan sosial-ekonomi dan politik. Hal 

tersebut dikarenakan peran dari media tersebut yang berkaitan dalam aspek 

kehidupan baik sosial-ekonomi dan politik (Sobur, 2015). Berhubungan dengan 

hal terebut pula, media massa memiliki dua posisi dimana media massa dapat 

memberikan pengaruh “positif” maupun “negatif” .  

Menurut Al-Zatrouw (dalam Sobur, 2015) menyatakan bahwa meski 

semua media mengandung bias, namun derajat berbeda-beda. Ada media yang 

derajat biasnya rendah sehingga cenderung objektif, ada pula biasnya berbobot 

tinggi sehingga berseberangan dengan fakta yang sebenarnya. Derajat bias 

menurut Al-Zatrouw juga setidaknya dipengaruhi oleh tiga hal: kapasitas dan 

kualitas pengelola media, kuatnya kepentingan yang sedang bermain dalam 

realitas sosial, serta taraf kekritisan dari masyarakat.  

Fakta peristiwa biasanya disajikan lewat bahasa berita dan biasanya 

pula bahasa bukanlah bahasa yang bebas nilai. Bahasa tidak netral, dan uniknya 

tidak pula sepenuhnya dalam kontrol kesadaran. Karena itu, bias yang berasal 

dari bahasa biasanya merupakan bias yang amat berbahaya, karena ia dapat 
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berbicara tanpa memperlihatkan kebiasannya namun sebenarnya ia menikam 

lawannya dari belakang. 

1.3. Konstruksionis dalam Memandang Media, Berita dan Wartawan 

Dalam pendekatan konstruksionis memiliki penilaian sendiri bagaimana 

media, wartawan dan berita tersebut dilihat Eriyanto (2002). Penilaian tersebut 

adalah sebagai berikut. 

1.3.1. Fakta/peristiwa adalah hasil konstruksi 

Menurut  Tamburaka (2012) istilah konstruksi sosial atau realitas 

(social construction of reality), menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh 

Peter. L Berger dan Thomas Luckmann melalui bukunya yang berjudul, The 

Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. 

Berger dan Luckmann menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan 

interaksinya, yang mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu 

realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.  

Menurut Berger dan Luckmann (dalam Bungin 2008) mengatakan 

bahwa dialeksasi antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat 

menciptakan individu. Selain itu menurut Suparno (1997) menyatakan 

bahwa konstruktivisme beranggapan bahwa pengetahuan kita itu 

merupakan konstruksi (bentukan) dari kita yang mengetahui sesuatu. Proses 

dialektika dalam tahap konstruksi ini terjadi melalui tiga tahap yaitu 

eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.  

Menurut Eriyanto (2002) eksternalisasi yaitu usaha pencurahan tau 

ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun 

fisik. Objektivitas yaitu hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik 
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dari kegiatan ekternalisasi manusia tersebut. Menurut pandangan Eriyanto 

(2002) sendiri manusia misalkan menciptakan alat demi kemudahan 

hidupnya, atau kebudayaan non materiil dalam bentuk bahasa. Baik alat 

maupun bahasa tadi merupakan kegiatan eksternalisasi manusia ketika 

mereka berhadapan dengan dunia, ia adalah hasil dari kegiatan manusia. 

Internalisasi, merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam 

kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh 

sturktur dunia sosial.  

Pada gagasan Berger tadi mengenai konstruksi media dalam sebuah 

berita selalu saja dijelaskan bahwa peristiwa yang sama dijelaskan secara 

berbeda. Realitas yang dibangun adalah hasil dari interaksi antara wartawan 

dengan fakta. Seperti halnya menurut Eriyanto (2002) menyatakan bahwa 

dalam proses internalisasi, wartawan dilanda oleh realitas. 

Dalam pandangan kaum konstruksionis, realitas itu bersifat 

subjektif. Sifat tersebut muncul karena realitas dipandang dalam konsep 

wartawan itu sendiri. Realitas yang dibangun tersebut diciptakan dari sudut 

pandang wartawan.  Menurut Eriyanto (2002) menyatakan bahwa fakta atau 

realitas bukanlah sesuatu yang tinggal ambil, ada, dan menjadi bahan dari 

berita. Fakta/ realitas pada dasarnya dikonstruksi. Dalam hal dikonstruksi, 

fakta atau realitas biasanya seseoranglah yang akan menjelaskan atau 

mendefinisikan fakta tersebut yang kemudian berubah menjadi kenyataan. 

Dalam sebuah peristiwa yang sama, akan dimaknai dengan secara berbeda-

beda ketika dilihat atau dipahami dengan cara yang berbeda.  
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Realitas diamati dan dipahami sendiri oleh seorang wartawan. 

Dalam proses ekternalisasi, wartawan tersebut kemudian terjun langsung ke 

dalam pemahamannya dalam memaknai realitas tersebut. Interkasi antara 

wartawan dengan fakta misalkan saja wartawan mencari informasi pada 

sebuah peristiwa dengan cara mencari narasumber yang terlibat dalam 

peristiwa tersebut. Narasumber tersebutlah yang merupakan fakta yang 

dinteraksikan oleh wartawan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

wartawan juga menjadi termasuk dalam proses eksternalisasi karena 

pertanyaan tersebut diajukan dalam sudut padangnya wartawan sehingga 

membatasi pandangan dari narasumbernya tentang sebuah peristiwa. Dalam 

hal ini narasumber akan mengikut alur pertanyaan dari seorang wartawan. 

1.3.2. Media adalah agen konstruksi 

 Dilihat dari konstraktivisnya, media dipandangan sebagai saluran 

yang bebas, yang bahkan subjektif dalam mengkonstruksi realitasnya, yang 

dilengkapi dengan pandangan yang bias, memihak. Menurut Tony Bennett 

(dalam Eriyanto,2002:23) menyatakan bahwa media dipandang sebagai 

agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Disini dapat diartikan 

bahwa medialah yang menjelaskan bagaimana realitas tersebut dibangun. 

Disini media memilih mana yang realitas yang ia ambil dan mana yang 

tidak. 

Menurut Walter Lippmann yang dikutip oleh Suryadi (2011) 

mengemukakan bahwa “world outside and pictures in our heads”. 

Menurutnya fungsi media adalah pembentukan makna (the meaning 

construction of the press); bahwa interpretasi media massa terhadap 
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berbagai peristiwa secara radikal dapat mengubah interpretasi orang tentang 

suatu realitas dan pola tindakan mereka. Artinya pemaknaan peristiwa di 

dalam media massa didasarkan pada bagaimana media membangun realitas 

tersebut dengan menggunakan simbol-simbol seperti bahasa yang mereka 

gunakan sehingga dari pembentukan realitas tersebut dapat menciptakan 

pemikiran di benak khalayak yang kemudian berujung pada pendapat dari 

khalayak. 

Menurut McQuail (dalam Hidayat, 2006) menyatakan ada 6 

kemungkinan yang bisa dilakukan oleh media dalam mengajukan realitas 

atau fungsi mediasi dari media massa diantaranya sebagai berikut: 

(1)Sebagai jendela (a window), media membuka pengetahuan mengenai apa 

yang belum seseorang ketahui tanpa ada campur tangan dari pihak lain. 

Dalam hal ini, media menyampaikan realitas apa adanya  kepada publik. (2) 

Sebagai cermin (a mirror), maksudnya disini media sebagai cerminan dari 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Dalam hal ini, 

realitas dalam media hampir adanya memiliki kesamaan dengan realitas 

yang dibangunnya. (3) Sebagai filter atau penjaga gawang (a filter or 

gatekeeper), media sebagai tempat untuk menfilter atau menseleksi realitas 

yang mana realitas yang diseleksi dapat menjadi pusat perhatian  mengenai 

permasalahan - permasalahan yang sedang terjadi. Dalam hal ini realitas 

yang dibangun tidak seutuh dengan realitas aslinya. (4) Sebagai penunjuk 

arah, pembimbing dan penerjemah (a sighpost, guide or interpreter) yang 

membuat khalayak mengetahui dengan tepat apa yang terjadi dari laporan 

yang diberikannya. Realitas disini sudah dibentuk sesuai dengan keperluan. 
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(5) Sebagai forum atau kesepakatan bersama (a forum or platform), dalam 

hal ini media sebagai wahana diskusi dan melayani perbedaan pendapat 

(feedback). Sehingga realitas disini diangkat untuk diperdebatkan untuk 

sampai menjadi realitas yang intersubjektif. (6) Sebagai tabir atau 

penghalang (a screen or barrier), media sebagai pemisah publik dari realitas 

yang sebenarnya. Realitas pada media ini yaitu realitas yang bisa saja 

menyimpang atau jauh dari realitas yang sebenarnya. 

Media massa secara umum menampilkan berita yang aktual dan 

faktual, namun ternyata berita dalam informasi tersebut aktual dan 

faktualnya tetap akan dibangun (dikonstruksi) oleh media walaupun berita 

tersebut benar adanya. Begitulah menurut padangan kaum konstruktivisme  

menyatakan bahwa berita dalam pandangan mereka bukan merupakan 

peristiwa atau fakta dalam arti rill. Itu diartikan bahwa peristiwa akan 

didefinisikan bagaimana peristiwa itu terjadi. Namun dalam konstruksi 

tersebut, akan ditambahkan dengan cara mencari bukti-bukti atau informasi 

pada sebuah peristiwa sehingga peristiwa tersebut tidak keseluruhan 

menurut wartawan akan tetapi didukung dengan sumber-sumber informasi 

lainnya. 

1.3.3. Berita bukan refleksi dari realitas. Ia hanyalah konstruksi dari 
realitas 

Berita merupakan konstruksi realitas sosial. Menurut Tuchman 

(dalam Hidayat, 2006) menyatakan bahwa pada dasarnya pekerjaan media 

massa adalah menyajikan kembali realitas kehadapan publik melalui proses 

konstruksi sosial. Proses tersebut dalam dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 1 Bagan Aliran Konstruksi Realitas Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Hidayat, 2006: 75) 

Pada bagan diatas dapat dijelaskan bahwa dalam proses konstruksi 

realitas sosial diawali fakta dan realitas. Fakta dan realitas tersebut bisa dari 

benda, orang, peristiwa dan lain-lain. Dalam pembentukan fakta dan realitas 

menjadi sebuah berita disusun menggunakan rumusan berita 5W-1H. Kedua 

tuntutan idealisme. Idealisme disadari atau tidak pada saat pembuat 

pencerita menulis teks, dia ikut menanamkan idealismenya. Untuk kalangan 

pers, idealismenya adalah objektivitas dan memperjuangankan kebenaran. 

Objektivitas disini dapat berupa faktual, impartial, pragmatis (Suryadi, 

2011).  Ketiga, tuntutan pragmatism. Setiap teks pasti memiliki aspek 

pragmatismenya sendiri. Bagi dunia media massa, ini terkait erat dengan 

dinamika internal dan eksternal sebuah media (Suryadi, 2011). 

Fakta, realitas (benda, orang, keadaan, peristiwa)(1) 

Pengaruh faktor 

internal & eksternal (2) 

Sistem sosial politik 

yang berlaku (3) 

Alat untuk mengonstruksi 
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ekonomi sosial, 

budaya, bahkan 

gender, teknis 
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Strategi framing, 

fungsi bahasa , 
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 Makna dari citra realitas 

 Motivasi dan pembuat  
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Penggunaan bahasa disini menjadi unsur utama dalam 

pengonstruksi realitas sosial. Bahasa menjadi alat dalam menceritakan 

sebuah realitas. Di dalam jurnalnya Suryadi (2011) dikatakan bahwa bahasa 

dalam media massa bisa berupa bahasa verbal (kata-kata tulisan maupun 

lisan) maupun non verbal (gambar, foto, tabel, grafik, angka), media massa 

memiliki cara dalam mempengaruhi penggunaan bahasa dan makna yang 

dikemambangkan dengan kata –kata baru , memperluas makna dari istilah 

yang ada, menggantikan makna lama menjadi makna baru. Selain itu, 

bahasa tidak hanya mencerminkan realitas, melainkan juga dapat 

menciptakan realitas. 

 Disini, media dipandang sebagai media yang membangun realitas 

yang mendrama. Alasan kenapa media dianggap mendrama, karena ia 

menjadi gambaran dari arena satu orang dengan orang dalam sebuah 

peristiwa. Dalam proses pemaknaannya, suatu realitas kemungkinan kecil 

sebagai cerminan dari realitas sesungguhnya. Hal itu dikarenakan dalam 

proses pemaknaan selalu melibatkan nilai-nilai tertentu. 

1.3.4. Berita bersifat subjektif/konstruksi atas realitas 

Dalam pandangan konstruktivis dalam menilai sebuah objektivitas 

jurnalistik sebuah berita tidak bisa diukur. Itu dikarenakan dalam 

memaknakan suatu realitas setiap orang berbeda-beda sehingga apabila ada 

perbedaan dalam realitas yang ada itu tidak bisa disalahkan. Hal itu 

dikarenakan memang seperti itulah pemaknaan dari masing-masing orang 

pada sebuah realitas. 
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1.3.5. Wartawan bukan pelapor. Ia sebagai agen konstruksi realitas 

 Disini peran wartawan dalam pandangan konstruktivis bukanlah 

sebagai pelapor saja. Dalam meliput sebuah peristiwa, seorang jurnalis yang 

baik tentu bisa memindahkan realitas yang dilihat menjadi sebuah berita. 

Namun menurut pandangan konstruktivis, wartawan tidak bisa 

menyembunyikan keberpihakannya karena ia termasuk unsur dalam 

pembuatan sebuah berita. Nyatanya, wartawan tak hanya sebagai seorang 

yang melapor, namun ia juga orang yang mendefinisikan sebuah peristiwa. 

Dari peristiwa yang ia lihat, kemudian ia buat sebuah berita dengan 

pengetahuan dan pemahaman mereka. Hal itulah yang menganggap bahwa 

realitas itu bersifat subjektif, karena realitas tersebut dibentuk dan dibangun 

subjektif seorang wartawan (Eriyanto, 2002).  

Dalam media massa, wartawan sebagai pekerja media massa adalah 

orang yang mengumpulkan kemudian menjelaskan informasi tentang 

peristiwa-peristiwa yang ia temukan. Menurut Eriyanto (2002) menyatakan 

bahwa wartawan bisa jadi mempunyai pandangan dan konsepsi yang 

berbeda ketika melihat suatu peristiwa, dan itu dapat dilihat dari bagaimana 

mereka mengkonstruksi peristiwa tersebut, yang diwujudkan dalam sebuah 

berita. 

 Dari kutipan tersebut menyatakan bahwa realitas yang terjadi 

dibangun dengan pemikiran, pemahaman, pengetahuan masing-masing 

pada setiap individu terutama seorang wartawan. Apabila seorang wartawan 

memiliki pengetahuan, lingkungan hidup, pengalaman yang berbeda pada 

satu dengan yang lain maka sebuah peristiwa akan berbeda pula 
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penggambaran pada masing-masing dari mereka. Seperti halnya menurut 

George Kelly (dalam Morissan, 2013) menyatakan bahwa orang memahami 

pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut 

kesamaannya dan membedakan berbagai hal melalui perbedaannya. 

Sebagai contoh seseorang akan melihat sebuah realitas dilihat dari 

perbandingannya seperti jauh-dekat, lama-sebentar, positif-negatif, panas-

dingin hingga mereka memahami peristiwa tersebut. 

Isi media massa merupakan hasil dari pekerjaan wartawan dalam 

mengkonstruksikan realitas yang dipilihnya, seperti diantaranya realitas 

politik. Menurut Lippmann (dalam Widiyawati, 2014) berpendapat bahwa 

hubungan antara komunikasi dengan politik berkembang karena adanya 

hubungan antara jurnalis, politisi, dan ilmu sosial. Antara politikus dengan 

jurnalis sebenarnya saling membutuhkan dikarenakan mereka memiliki 

tujuan yang sama yaitu, menarik khalayak. Jurnalis menarik khalayak 

dengan cara memberikan informasi dan hiburan, sedangkan politikus 

berusaha untuk mempersuasi khalayak dengan apa yang ia lakukan selama 

di pemerintahan. Karena tujuannya yang sama, maka diantara kedua 

memiliki interaksi yang disebut dengan negosiasi. 

Menurut Hamad (dalam Sobur, 2015) menyatakan bahwa terdapat 

tiga tindakan yang biasa dilakukan pekerjaan media massa dalam 

melakukan konstruksi realitas politik yang berujung pada pembentukan 

makna atau citra mengenai sebuah kekuatan politik diantaranya sebagai 

berikut: 
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     (1) Dalam hal pilihan kata (simbol) politik. Walaupun disini media 
massa posisinya sebagai melaporkan, namun tetap saja menjadi 
pertimbangan bagi pembicara politik dalam memperhitungkan simbol 
politik. Dalam komunikasi politik sendiri, para komunikator bertukar 
citra-citra atau makna-makna melalui lambang, mereka biasanya saling 
menginterpertasi (memaknai) pesan-pesan berupa simbol politik yang 
diterimanya. Pada konteksi ini, media massa secara langsung maupun 
secara tidak langsung ikut terlibat ketika seorang komunikator politik 
sebagai sumber beritanya mengunakan simbol-simbol politik tertentu. 
(2) Dalam melakukan pembingkaian (framing) peristiwa politik. 
Walaupun realitas aslinya politik tersebut sebenarnya dilihat dari awal 
sampai akhir, namun jarang sekali sebuah media akan menayangkan 
sebuah persitiwa secara utuh. Itu karena peristiwa yang panjang, rumit, 
tersebut kemudian disederhanakan oleh media melalui pembingkaian 
fakta-fakta dalam bentuk berita yang siap ditayangkan. Oleh karena itu 
lah biasanya terjadi sebuah berita mana yang lebih banyak yang disorot 
oleh media, mana yang lebih penting ditayangkan dan mana yang tidak 
penting. Ditambah lagi dengan berbagai kepentingan, maka konstruksi 
realitas politik sangat ditentukan oleh siapa yang memiliki kepentingan 
(menarik keuntungan untuk pihak mana yang diuntungkan) dengan berita 
tersebut. (3) Menyediakan ruang atau waktu untuk sebuah peristiwa 
politik. Sebagai contoh saja dalam sebuah peristiwa dijadikan sebagai 
berita utama apa ditayangkan dalam televisi, maka itu diartikan bahwa 
berita tersebut amat penting dan amat banyak perhatiannya oleh 
khalayak. Sehingga ruang dan waktu untuk berita tersebut lebih besar 
daripada berita yang lainnya.     

 
Menurut Lippmann (dalam Widiyawati, 2014) berpendapat bahwa 

hubungan antara komunikasi dengan politik berkembang karena adanya 

hubungan antara jurnalis, politisi, dan ilmu sosial. Antara politikus dengan 

jurnalis sebenarnya saling membutuhkan dikarenakan mereka memiliki 

tujuan yang sama yaitu, menarik khalayak. Jurnalis menarik khalayak 

dengan cara memberikan informasi dan hiburan, sedangkan politikus 

berusaha untuk mempersuasi khalayak dengan apa yang ia lakukan selama 

di pemerintahan. Karena tujuannya yang sama, maka diantara kedua 

memiliki interaksi yang disebut dengan negosiasi. 

Dibalik pembuatan berita yang ditayangkan di media massa 

terutama televisi, terdapat peran jurnalis (wartawan) untuk mengumpulkan 
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fakta-fakta hingga disusun menjadi berita. Menurut Suryadi (2011) 

menyatakan bahwa seorang jurnalis atau wartawan yang memiliki pekerjaan 

utama untuk menceritakan hasil liputannya kepada khalayak, akan selalu 

terlibat dalam usaha-usaha mengonstruksi realitas, yakni dengan menyusun 

fakta yang dilaporkannya ke dalam suatu bentuk laporan jurnalistik, yaitu 

berupa berita  (news), karangan khas (feature) atau gabungan dari keduanya 

(news feature). Dalam proses menceritakan setiap peristiwa tersebutlah 

yang dikatakan sebagai realitas yang dikonstruksi. 

Menurut Fishman (dalam Eriyanto, 2002) menyatakan bahwa ada 

dua kecenderungan studi bagaimana proses produksi dilihat, pertama sering 

disebut dengan pandangan seleksi berita. Proses berita disebut juga sebagai 

seleksi berita. Itu dikarenakan wartawan yang ada dilapanganlah yang akan 

memilih peristiwa apa yang amat penting dan peristiwa apa yang tidak 

penting. Setelah peristiwa tersebut selesai dipilih, kemudian akan masuk ke 

redaktur. Didalamnya akan diseleksi atau disunting lagi untuk menekankan 

mana yang lebih penting mana yang dikurangi mana yang ditambah mana 

yang perlu dihilangkan. Kedua, dengan pendekatan pembentukan berita. 

Dalam perspektifnya, peristiwa bukan diseleksi, melainkan dibentuk. Itu 

karena wartawanlah yang membentuk sebuah peristiwa. Peristiwa atau 

realitas bukan diseleksi, melainkan dikreasi oleh wartawan. Dalam hal ini, 

wartawan bukanlah orang yang pasif, melainkan ia adalah orang yang aktif.  
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1.3.6. Etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah 
bagian dari integral dalam produksi berita 

Dalam dunia jurnalistik, keberpihakan dihilangkan dan etika, moral 

perlu ditekankan lagi dalam pembuatan berita. Realitas yang dibuat berita 

haruslah benar-benar faktual tanpa ada campur tangan dan dipertimbangan 

secara subjektif. Namun dalam padangan konstruktivis, dalam aspek etika, 

moral, keberpihakan wartawan tidak mungkin bisa dihilangkan dari 

pemberitaan berita. Seperti pada point sebelumnya wartawan tak hanya 

sebagai pelapor, ia juga sebagai orang yang mendefinisikan dan membentuk 

sebuah berita. Seperti halnya menurut Walter Lippman (Eriyanto, 2002) 

menyatakan bahwa secara radikal bahkan dalam proses kerja, wartawan 

bukan melihat tersu menyimpulkan dan menulis, tetapi lebih sering terjadi 

adalah menyimpulkan dan kemudian melihat fakta apa yang ingin 

dikumpulkan di lapangan sehingga disini wartawan tidak bisa menghindari 

dari kemungkinan subjektivitias, memilih fakta apa yang ingin dipilih dan 

membuang apa yang ingin dia buang. 

Seorang jurnalis tentu memiliki perbedaan persepsi dan interpretasi 

terhadap segala sesuatu. Faktor pribadi jurnalis bisa mempengaruhi 

bagaimana seorang jurnalis atau wartawan dalam membingkai peristiwa 

yang ada disekitarnya. Menurut Louis Day yang dikutip oleh Suryadi (2011) 

menyatakan bahwa seringnya seorang jurnalis mengalami konflik dalam 

melaporkan sebuah kejadian. Menurut Day ada tiga (3) penyebab: 

1. Karena adanya hubungan pribadi dengan narasumber. Apabila 

misalkan ada sebuah konflik, misalkan saja tentang agama, etnis, ada 

kecenderungan media dengan aliran tertentu untuk mengakses 
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narasumber yang sejalan dengan aliran yang dianut oleh media tersebut. 

Hal itulah yang menyebabkan media menjadi tidak berimbang dan 

biasanya memiliki kesalah-pahaman. 

2. Akibat keinginan berpartisipasi kepada publik, misalkan saja seorang 

wartawan adalah aktivis, politik, atau lingkungan atau gerakan gender 

mengakibatkan ia terpengaruh pada laporannya karena dari sikap 

aktivisnya.  

3. Adanya benturan antara kepentingan pribadi. Misalkan saja dalam hal 

finansial tak heran dalam pemberitaan juga bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan. 

1.4.Teori Hirarki Level 

Teori Hirarki Level bisa juga disebut dengan teori pengaruh isi media. Isi 

media nyatanya tidak langsung jadi seperti yang dilihat biasanya seperti berita 

yang sudah jadi informasinya sehingga dapat dinikmati oleh khalayak, atau 

iklan yang langsung muncul begitu saja. Dibalik itu semua, ada beberapa hal 

yang mempengaruhi isi media dimana media-media memiliki link atau jaringan 

terutama dalam pembuatan berita. Media harus memiliki link dimana ia dapat 

membuat dan memenuhi unsur dalam aktualitas maupun faktualitas berita 

diantara mereka. Menurut Pamela Shoemaker dan Stephen D.Reese (dalam 

Sudibyo, 2001) yang mana membuat model “hierarchy of influence” seperti 

pada gambar berikut. 
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           Gambar 2 “Hierarcy of Influence” Shoemaker & Reese 

 

    Sumber: Shoemaker dan Reese, 1993, (Sobur, 2009:138) 

Menurut Shoemaker dan Reese (dalam Tamburaka, 2012) mengusulkan 

lima kategori utama pengaruh isi media seperti pada gambar di atas. 

(1) Level Individu. Pada level ini pengaruh-pengaruh berasal dari pekerja 

media secara individu. Seperti diantaranya pengaruh – pengaruh ini 

adalah karakteristik pekerja komunikasi seperti wartawan, 

kameramen, latar belakang profesional dan kepribadian, sikap pribadi 

dan peran-peran profesional. 

(2) Pengaruh – pengaruh rutinitas media. Seperti apa diterima media 

massa dipengaruhi praktik-praktik komunikasi sehari-hariorang 

penghubung (communicator). Termasuk deadline dan kendala waktu 

lainnya, kebutungan ruang dalam penerbitan, struktur piramida 

terbalik untuk menulis berita, nilai berita, standar objektivitas dan 

kepercayaan reporter pada sumber-sumber berita. 

(3) Pengaruh organisasi terhadap isi. Organisasi media memiliki beberapa 

tujuan, dan menghasilkan uang sebagai salah satu yang paling umum 

digunakan. Tujuan-tujuan organisasi media ini bisa berdampak pada 

isi melalui berbagai cara. 
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(4) Pengaruh terhadap isi dari luar organisasi media. Pengaruh-pengaruh 

ini meliputi kelompok-kelompok kepentingan yang melobi untuk 

mendapatkan persetujuan (atau menentang) jenis-jenis isi tertentu, 

orang yang menciptakan pseudoevent untuk mendapatkan liputan 

media, dan pemerintahan yang mengatur isi secara langsung dengan 

undang-undang pencemaran nama baik dan ketidaksopanan. 

(5) Pengaruh ideologi. Ideologi merupakan sebuah pengaruh yang paling 

menyeluruh dari semua pengaruh. Ideology disini diartikan sebagai 

mekanisme simbolik yang menyediakan kekuatan kohesif yang 

mempersatukan di dalam masyarakat (Sobur, 2015). 

Dalam proses framing sebuah berita, dikembangkan lagi model proses 

pembingkaian oleh Dietram A. Scheufele secara khusus ada empat (4) proses 

yaitu, frame building, frame setting, individual-level effects of framing, dan  

hubungan antara frame individu jurnalis dan frame media yang 

dirpresentasikan dalam journalist as audiences (Scheufele, 1991). Model 

pembingkaian Scheufele seperti pada gambar di bawah ini. 

Gambar 3 Bagan Dietram A. Scheufele 

     

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Scheufele, 1991: 115) 
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Frame building. Pada tahapan ini ada beberapa hal penting yang dapat 

mempengaruhi pembingkaian berita. Pertama, sumber pertama yang 

mepengaruhi pembingkaian berita adalah pengaruh yang berpusat pada jurnalis 

(Scheufele, 1991). Hal itu dikarenakan secara aktif jurnalis atau wartawan 

membangun kerangka peristiwa untuk menyusun dan memahami informasi 

yang masuk. Ada beberapa variable yang mempengaruhi seorang jurnalis 

dalam meliput berita menurut catatan Scheufele misalnya ideologi yang dianut, 

sikap dan perilaku, kompetisi serta norma-norma profesionalisme. Itu juga 

seperti pada tabel di atas pada bagian input yaitu ideologies, attitudes sehingga 

faktor-faktor dalam diri jurnalis yang diyakini sebagai filter pertama dalam 

memandang sebuah peristiwa dalam pembingkaian peristiwa sebuah berita.  

Kedua, pembingkaian berita dipengaruhi oleh tekanan organsasional 

(organizational preassures) (Scheufele, 1991). Berita masuk dalam sebuah 

institusi media yang kemudian dipengaruhi oleh tekanan media. Seperti 

misalkan tekanan dari pemilik media. Media secara fungsinya memiliki 

kepentingan khusus dalam memberikan informasi kepada masyarakat.    Ada 

tujuan atau nilai tertentu yang ingin disampaikan oleh media kepada 

masyarakat yang menimbulkan perbedaan antara media satu dengan yang lain 

sehingga dalam sebuah berita mengandung ideology dari media yang 

menyampaikan berita tersebut. Berita yang disampaikan oleh media harus 

mampu menyampaikan ideologi dan sikap media tersebut terhadap peristiwa 

terhadap penontonnya. Kemampuan media dalam membingkai sebuah berita 

dapat juga menimbulkan persaingan antar media untuk menyajikan berita yang 

diminati masyarakat. Persaingan tersebut akhirnya menjadi salah satu faktor 
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tersendiri yang justru mendorong media melakukan pembingkaian peristiwa 

yang diangkat menjadi sebuah berita. 

Dari persaingan tersebut tidak bisa dihindari ketika para penguasa dalam 

pemerintah baik langsung maupun tidak langsung yang ikut mencampuri isi 

dalam berita (others elites). Pada other elites dalam bagan tersebut merupakan 

faktor eksternal yang berada di luar proses pembentukan berita, namun itu juga 

bisa mempengaruhi pembingkaian berita tersebut. Others elites disana dapat 

dikelompokkan seperti aktor-aktor politik, penguasa, pemerintah maupun 

kelompok-kelompok lain yang ikut andil dalam pembangunan framing.   

Selanjutnya terdapat tahap frame setting, yaitu berita yang dikonsumsi 

oleh masyakarat pada umumnya mempengaruhi pandangan masyarakat pada 

sebuah peristiwa (Scheufele, 1991). Media frame yang terkandung dalam berita 

berbaur dengan penggambarkan atau bingkai dari masing-masing individu 

dalam masyarakat. Hal itulah yang kemudian memunculkan audiences frame. 

Bingkai yang terbentuk dari setiap individu dapat mempengaruhi opini 

masyarakat dalam penekanan nilai-nilai tertentu, fakta, pertimbangan lain 

tentang isu yang ditawarkan media. Pada bagian ini, masyarakat memiliki 

frame sendiri untuk menilai produk yang dimilki media. Penilaian mereka tentu 

dipengaruhi oleh beberapa efek yang dimiliki masyarakat pada level individu 

(individu level effects of framing) seperti sikap pola pikir tiap individu di 

masyarakat, sikap dan tingkah laku.  
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1.5. Framing Sebagai Metode Membentuk Konstruksi Realitas 

Sebelum memasuki bagaimana pembingkaian berita dalam pandangan 

konstruktivisme, dibawah ini akan diuraikan berita yang seharusnya diproses 

oleh media massa. 

Dalam sebuah berita, unsur-unsur berita yang layak untuk dimuat tentulah 

seperti berimbang, tepat, adil, tidak ada campur tangan. Hal itu seperti tertuang 

dalam Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia yang dikutip oleh 

Kusumaningrat dan Kusumaningrat (2012) yaitu pada pasal 5 yang berbunyi,  

     “wartawan menyajikan berita secara berimbang dan adil, 
mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak 
mencampuradukkan fakta dan opini. Tulisan yang berisi interpretasi dan 
opini, disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya”. 

 
Pada kutipan dalam kode etik tersebut, wartawan dalam memproses 

sebuah berita haruslah cermat dan tepat itu dikarenakan berita yang dimuat 

akan disebarkan nantinya ke khalayak. Berita juga haruslah akurat, karena di 

dalam sebuah berita akan memperlihatkan bagaimana berita dibawakan oleh 

seorang wartawan, selain itu, dalam membuat berita haruslah berimbang tidak 

ada keberpihakan baik itu antara wartawan dengan narasumber maupun dengan 

yang lainnya, itu mengakibatkan berita tersebut tidak berimbang. Kemudian, 

dalam hal kecepatan semua berita dalam hal ini berlomba-lomba untuk 

memberitakan berita secara cepat karena sebuah berita dengan peristiwa yang 

baru saja terjadi dan sangat penting tidak bisa disebarkan kepada khalayak esok 

harinya. Berita tersebut ditemukan peristiwa pentingnya maka pada saat itu 

pula berita tersebut harus disebarkan. 

Pada pembahasan di atas, begitulah seharusnya berita dibuat seperti dalam 

pandangan positivisme yang mengatakan bahwa berita haruslah berimbang, tak 
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ada campur tangan, adil. Namun dalam pandangan konstruktivisme sebaliknya, 

Menurut Fishman (Eriyanto, 2002) menyatakan bahwa berita bukanlah refleksi 

atau distorsi dari realitas yang seakan berada diluar sana. Apabila berita 

tersebut refleksi dari sesuatu maka refleksi tersebut adalah praktik pekerja 

dalam organisasi yang memproduksi berita. Dalam media massa, walaupun 

sebuah berita memiliki realitas yang sama, namun dalam pembentukannya 

pastinya setiap media memiliki perbedaan. Kecendurangan atau perbedaan 

media dalam memberikan informasi kepada khalayaknya dilihat dari 

pelapisan-pelapisan melingkupi institusi media.  

Berita merupakan tahap akhir dari beberapa fakta-fakta yang 

dikumpulkan. Menurut Eriyanto (2002) menyatakan bahwa di lingkungan 

sekitar, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, namun nyatanya tak semua 

peristiwa menjadi sebauh berita. Artinya dalam sebuah realitas atau peristiwa 

akan dipilih mana yang sebagai berita dan mana yang bukan berita.  dalam 

proses produksi berita akan dilakukan sebagai berikut. 

Rutinitas organisasi. Dalam pembuatan berita wartawan dibagi ke dalam 

beberapa departemen, yaitu berita dengan masalah dalam bidang hukum, 

politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Pada bidang masalah tersebut 

yang kemudian akan berhubungan dari satu masalah ke masalah yang lainnya. 

Dalam pembuatan berita, peristiwa akan di seleksi mana yang layak 

ditampilkan dan mana yang tidak layak. Mana yang ditonjolkan dan mana yang 

tidak ditonjolkan. Dalam proses pembuatan berita, seleksi berita tersebut 

terjadi dalam suatu rutinitas kerja keredaksionalan. 
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Nilai berita. Dalam sebuah berita, terdapat nilai berita yang menentukan 

bagaimana peristiwa tersebut dijelaskan. Menurut Eriyanto (2002) menyatakan 

bahwa tidak semua aspek dalam sebuah kejadian itu dilaporkan, ia harus 

diseleksi untuk ditemukan nilai beritanya yang tinggi. Bagian dengan nilai 

yang tinggi itulah yang akan ditekankan dan ditonjolkan secara terus menerus, 

apalagi berita tersebut layak dan berhubungan dengan elit politik yang terkenal. 

Dalam standar nilai berita terdapat kriteria yang diukur bagi wartawan. 

Menurut Eriyanto (2002) menyatakan bahwa editor menentukan mana yang 

layak diberitakan, mana yang diliput dan mana yang tidak diliput. Sebuah 

peristiwa yang memiliki pemberitaan dengan nilai yang tinggi akan diletakkan 

di headline. Hal itu dikarenakan nilai berita merupakan produk dari konstruksi 

wartawan. Pemilihan mana yang layak ditampilkan sebagai berita dan mana 

yang tidak membuktikan bahwa berita disortir untuk menampilkan berita yang 

berbobot tinggi dengan kerja profesional.  

Menurut Eriyanto (2002) analisis framing termasuk ke dalam paradigma 

konstruksionis. Paradigma ini mempunyai posisi dan pandangan tersendiri 

terhadap media dan teks berita yang dihasilkan. Analisis ini menjadi salah satu 

alternatif yang dapat mengungkapkan rahasia atau perbedaan yang 

bertentangan dibalik sebuah fakta oleh media. Bagaimana berita disuguhkan, 

dibawa, di produksi atau dibangun oleh sebuah media. Melalui analisis ini, 

dapat mengetahui bagian mana yang ditampilkan, kemudian bagian mana yang 

dihilangkan, bagian mana yang ditonjolkan.  

Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk 

membedakan cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta Sobur 
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(2015). Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan 

fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau 

lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya.  

Menurut Nurhadi (2015) ada dua esensi utama dari analisa framing, yaitu 

pertama, bagaimana peristiwa dimaknai. Kedua, bagaimana peristiwa fakta 

ditulis.  

Framing seperti penjelasan diatas adalah pendekatan untuk mengetahui 

bagaimana media membangun realitas. Dari proses terakhir nanti akan 

diketahui mana yang lebih ditonjolkan dan mana yang lebih mudah dikenal. 

1.5.1. Robert N. Entman 

Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif 

atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan 

menulis berita. Perspekstif atau cara pandang tersebut pada akhirnya 

menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan 

dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut (Eriyanto, 2002). 

Menurut kutipan dari Eriyanto (2002) mengatakan bahwa ada dua 

aspek dalam framing, pertama, memilih fakta/ realitas. Proses memilih fakta 

pada dasarnya diliat oleh wartawan dengan berasumsi dan tidak mungkin 

seorang wartawan melihat sebuah peristiwa tanpa perspektif. Dalam meilih 

fakta ada terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilih (included) dan apa 

yang dibuang (exclueded). Bagian mana yang ingin ditekankan pada realitas 

dan bagian mana yang tidak. Penekanan aspek tertentu dapat dilihat dari 

pengambilan angle tertentu, memilih fakta tertentu, dan melupakan fakta 

yang lain, memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek yang lain. 
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Kedua, menulis fakta. Proses ini berhubungan dengan fakta apa yang dipilih 

dan disajikan kepada khalayak. Gagasan ini biasanya diungkapkan dengan 

kata, kalimat dan proposisi apa, dengan bantuan foto dan gambar apa, dan 

sebagainya.   

Menurut Entman Eriyanto (dalam Sobur,2015) melihat framing 

dalam dua dimensi dasar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-

aspek realitas. Kedua faktor ini dapat lebih mempertajam framing berita 

melalui proses seleksi isu yang layak ditampilkan dan penekanan isi 

beritanya. 

a. Seleksi isu: pada aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. 

Bagian mana yang ditonjolkan, dipilih dan dibuang. Pada pemilihan 

aspek ini nilai dan ideologi para wartawan ikut terlibat dalam proses 

produksi berita.  

b. Penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas: Pada aspek ini, 

bagaiaman berita dilihat dari penulisan faktanya. Seperti pemakaian 

kata, kalimat, gambar dan juga citra tertentu yang ditampilkan 

kepada khalayak  

Perspektif wartawanlah yang akan menentukan fakta yang akan 

dipilihnya, ditonjolkan, dan dibuangnya. Di balik semua ini, pengambilan 

keputusan mengenai sisi mana yang ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan 

ideologi para wartawan yang ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan ideologi 

para wartawan yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita. Konsep 

Framing menurut Entman memperlihatkan gambaran bagaimana peristiwa 

dimaknai dan ditandakan oleh wartawan. Entman dalam framing merujuk 
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pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomenadasi sehingga 

dapat melihat realitas mana yang ditampilkan atau ditonjolkan dan mana 

yang disembunyikan. 

 Menurut Entman (dalam Eriyanto, 2002) mengatakan bahwa define 

problems (pendefinisian masalah) adalah elemen yang pertama kali dapat 

dilihat mengenai framing. Elemen ini merupakan master frame / bingkai 

yang paling utama. Ia menekankan bagaimana persitiwa tersebut dipahami 

oleh wartawan.  

Kedua diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah), 

merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai 

aktor dari suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa (what), tetapi 

bisa jugaberarti siapa (who). Bagaimana persitiwa dipahami, tentu saja 

menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah.  

Ketiga make moral judgement (membuat pilihan moral) adalah 

elemen framing yang dipakai untuk membenarkan / memberikan argune tasi 

pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah 

didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan gagasan tersebut. 

Gagasan yang dikutip berhubungan degan sesuatu yang familiar dan dikenal 

oleh khalayak. 

Keempat treatment recommedation (menekankan penyelesaian). 

Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. 

Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian ini tentu 

saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang 

dipandang sebagai penyebab masalah. 




