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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Media dan nasionalisme merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan 

bahkan sejak lahirnya kesadaran nasional sendiri. Hal ini dijelaskan oleh Ben 

Anderson dalam Imagined Communities yang menjelaskan bahwa lahirnya 

identitas nasional disebabkan oleh kapitalisme cetak1 yang pada akhirnya 

mematikan penggunaan bahasa Latin dan membangkitkan bahasa-bahasa lokal 

sebagai bahasa utama di media cetak, baik itu koran hingga sastra, dan dari 

bahasa lokal inilah timbul kesadaran nasional dan terbentuk identitas nasional.2 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kesadaran nasional dapat tumbuh melalui 

media sebagai instrumen untuk menanamkan identitas nasional tersebut kepada 

khalayak. Media memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi opini dan 

menyebarkan gagasan dalam ruang publik. Hal ini masih terasa hingga sekarang 

di zaman ketika media tidak lagi hanya dalam bentuk cetak tetapi juga dalam 

bentuk digital melalui TV dan internet. Sebuah penilitian menunjukkan bahwa 

pasca 9/11 ketika pemerintah AS menggunakan retorika-retorika yang 

                                                           
1 Kapitalisme cetak atau print capitalism merupakan istilah yang digunakan oleh Benedict Anderson 
untuk menandakan tumbuhnya industri percetakan yang mengembangkan literasi di tengah masyarakat 
Eropa baik melalui pencetakan buku secara massal dan juga media massa. 
2 Benedict Anderson, 2008, Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang, Yogyakarta: 
Insist Press 
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menekankan identitas nasional AS, hal ini diikuti oleh media dengan pemberitaan 

yang menekankan identitas nasional AS juga.3 Hal ini menunjukkan betapa 

mengakarnya identitas nasional sehingga media mau tidak mau akan 

mengkonstruksi narasi yang sejalan dengan identitas nasional tersebut. 

 Identitas nasional merupakan faktor sosiokultural yang turut membentuk 

pemberitaan media atas suatu isu.4 Menurut Hillel Nossek, ada relasi yang 

berbanding terbalik antara profesionalisme jurnalistik dengan identitas nasional.5 

Yang dimaksud disini adalah bagaimana media mau mengorbankan 

profesionalisme jurnalistiknya demi identitas nasional. Mengapa hal seperti ini 

bisa terjadi? Merujuk kepada Stuart Hall, berita tidak akan bermakna apabila 

tidak disesuaikan dengan keadaan sosiokultural yang ada, karena keadaan 

sosiokultural merupakan map of meaning (atau secara harafiah bisa diartikan 

sebagai ‘peta pemaknaan’) yang berfungsi sebagai landasan dan rujukan bagi 

khalayak untuk memaknai dan mengkonstruksi realitas.6 Dari sini dapat dilihat 

bahwa konstruksi realitas yang dilakukan oleh media massa berimplikasi politis, 

dalam artian dapat membentuk pemahaman khalayak atas fenomena yang ada 

terlepas dari ada atau tidak adanya kesengajaan dari media massa tersebut. 

 Ketidakterlepasan narasi media dari identitas nasional dapat dilihat dalam 

pemberitaan media-media mainstream internasional atas Euromaidan. Oleh 
                                                           
3 John Hutcheson et.al., U.S. National Identity, Political Elites, and a Patriotic Press Following 
September 11, Political Communication, Vol. 21 No.1, 2004, Taylor & Francis, hlm. 27-50 
4 Hillel Nossek, Our News and Their News: The Role of National Identity in The Coverage of Foreign 
News, Journalism, Vol. 5 No. 343, Agustus 2004, SAGE Publications, hlm. 346-347 
5 Ibid. 
6 Eriyanto, 2002, Analisis Framing, Yogyakarta: LKiS 
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karena itu penulis ingin mendalami perbedaan pemberitaan yang ada, dan yang 

akan penulis dalami di sini adalah CNN7  dan RT.8  Dalam penelitian ini penulis 

berusaha untuk membandingkan identitas nasional yang membentuk pemberitaan 

CNN dan RT dalam peristiwa Euromaidan. 

 Euromaidan adalah serangkaian demo di Kiev yang dimulai sejak November 

2013 yang menuntut presiden Ukraina pada waktu itu, Viktor Yanukovich,  untuk 

mengintegrasikan Ukraina dengan Uni Eropa.  Euromaidan ini disebabkan oleh 

pengunduran diri pemerintah Ukraina dalam proses negosiasi untuk bergabung 

dengan EU pada 21 November 2013 dan lebih memilih untuk bekerjasama 

dengan Rusia.  Rusia memberikan bantuan berupa obligasi sebesar 15 miliar USD 

dan potongan harga gas dari Rusia sebesar sepertiga dari harga asli.  

 Relasi antara Ukraina dengan Rusia dan semakin menjauhnya Ukraina dari 

berintegrasi dengan EU diprotes oleh demostran sebagai kemunduran. Demo 

semakin membesar dengan didudukinya Independence Square. Pendudukan 

Independence Square sejak Desember 2013 oleh demonstran ini direspon keras 

oleh pemerintahan Ukraina pada tanggal 18 Februari 2014 dengan terjadinya 

kerusuhan antara demonstran dengan polisi yang berusaha membubarkan 

demonstran dari Independence Square. Tindakan represif oleh pihak kepolisian 

tidak berhasil untuk memukul mundur demonstran dan pada akhirnya 

Yanukovich berkompromi dengan pihak oposisi pro-EU pada tanggal 21 Februari 

                                                           
7 Kependekan dari ‘Cable News Network’ 
8 Kependekan dari ‘Russia Today’ 
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2014. Pada keeseokan harinya Yanukovich melarikan diri ke Rusia dan Olexander 

Turchynov ditunjuk sebagai presiden sementara Ukraina dengan Arseniy 

Yatsenyuk  sebagai Perdana Menteri. 

 Banyak media-media internasional yang menyoroti Euromaidan ini, termasuk 

CNN dan RT.  Media sebagai agen yang memberitakan sesuatu isu cara mereka 

masing-masing untuk memberitakan suatu isu karena media dengan wartawan 

hingga jajaran direksinya adalah agen yang beperan dalam menentukan mana isu 

yang pantas untuk diberitakan, mana yang harus dibuang; mana yang memiliki 

nilai berita; mana yang tidak memiliki nilai berita; dan juga bagaimana media 

menyikapi isu.9 

 Dalam Euromaidan CNN dan RT memiliki frame yang berbeda dalam 

pemberitaannya. Contohnya dapat dilihat dari headline CNN yang bertajuk How 

Ukraine’s protesters gave country a second chance at reform10 dan headline RT 

yang bertajuk From a sea of flags to rivers of blood: How Kiev's peaceful protests 

turned into Maidan mayhem.11 Kedua berita tersebut sama-sama diterbitkan 

setelah larinya Yanukovich ke Rusia pada tanggal 21 Februari 2014 dan 

ditunjuknya presiden baru keesokan harinya. Dari kedua headline tersebut tampak 

bahwa CNN menggambarkan Euromaidan sebagai proses demokratisasi 

                                                           
9 Eriyanto, Op.Cit., hlm. 80-82 
10 How Ukraine's protesters gave country a second chance at reform, CNN, diakses dalam: 
http://edition.cnn.com/2014/02/23/opinion/ukraine-second-chance/index.html (25/04/2016, 09:42)  
11 From a sea of flags to rivers of blood: How Kiev's peaceful protests turned into Maidan mayhem, 
RT, diakses dalam: https://www.rt.com/news/ukraine-maidan-protest-developments-982/ (25/04/2016, 
09:42) 
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sedangkan RT menggambarkan Euromaidan sebagai peristiwa yang merusak 

stabilitas Ukraina. 

 Dalam penelitian ini nantinya akan penulis identifikasi bahwa pemberitaan 

CNN dan RT yang cenderung bertentangan dilandasi oleh identitas nasional 

negara yang menaungi masing-masing media. Demokrasi dan kapitalisme yang 

terkonstruksi secara mekanik melalui berbagai fenomena sejarah dan menjadi 

landasan pemberitaan CNN atas Euromaidan, sedangkan eksepsionalisme Rusia 

serta prinsip kedaulatan yang dikonstruksi secara organik oleh negara melalui 

berbagai instrumen yang dimilikinya menjadi landasan pemberitaan RT atas 

Euromaidan. 

 Dalam tulisan ini penulis berusaha untuk menjelaskan bagaimana 

perbandingan identitas nasional yang membentuk pemberitaan CNN dan RT atas 

peristiwa Euromaidan. Penulis melihat bahwa pemberitaan CNN dan RT 

bagaimanapun tidak terlepas dari identitas nasional AS dan Rusia sendiri. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana perbandingan identitas nasional yang membentuk frame CNN 

dan RT dalam peristiwa Euromaidan? 

 

1.3. Tujuan dan Masalah Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

a. Membandingkan pemberitaan CNN dan RT dalam peristiwa Euromaidan. 
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b. Membandingkan identitas nasional yang membentuk narasi berita CNN dan 

RT dalam peristiwa Euromaidan. 

c. Membuktikan bahwa pemberitaan tidak terlepas dari identitas nasional 

masing-masing negara. 

 

1.3.2.  Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan rujukan bagi 

penelitian-penelitian komparatif terutama penelitian-penelitian yang 

membahas tentang relasi antara politik dengan media. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai relasi 

antara politik dengan media dan bagaimana relasi tersebut dapat 

membentuk pemberitaan suatu media. 

 

1.4. Penelitian Terdahulu 

 Penulis mendapatkan 4 penelitian (3 jurnal dan 1 tesis) yang bisa digunakan 

sebagai bahan untuk mempelajari penggunaan konsep framing, teori-teori yang 

berhubungan dengan framing, dan juga kecenderungan CNN dan RT yang 

keduanya terdapat dalam penelitian-penelitian tersebut. 4 penelitian tersebut 

berjudul U.S. Presidential Politics on the Global Stage: A Content Analysis of 
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2008 Election Coverage on Al Jazeera, the BBC, and Russia Today,12 Russia 

Today’s Coverage of Euromaidan,13 The Global Citizen and the International 

Media: A Comparative Analysis of CNN and Xinhua’s Coverage of the Tibetan 

Crisis,14 dan Unpacking the Discursive and Social Links in BBC, CNN, and Al-

Jazeera’s Middle East Reporting.15 

 Pada penelitian yang penulis sebutkan pertama yaitu U.S. Presidential Politics 

on the Global Stage: A Content Analysis of 2008 Election Coverage on Al 

Jazeera, the BBC, and Russia Today, peneliti disini mengangkat permasalahan 

tentang pemberitaan media dalam pemilihan presiden AS pada tahun 2008 oleh 

Al Jazeera, BBC, dan RT. Peneliti disini berupaya untuk menggambarkan 

bagaimana media yang terletak di luar AS memberitakan pemilihan presiden di 

AS sendiri. Peneliti berpendapat bahwa meskipun ketiga media ini terletak diluar 

AS, tetapi ketiga media ini adalah media internasional berbahasa Inggris yang 

masing-masing memiliki perspektifnya masing-masing dan dapat diakses oleh 

masyarakat AS, sehingga mampu memasukkan perspektif tersebut kedalam 

masyarakat AS. Penelitian ini menggunakan model content analysis Robert 

Entman. Dari model ini Robert Entman berpendapat bahwa frame disebabkan dan 

                                                           
12 Sally Ann Cruikshank, 2009, U.S. Presidential Politics on the Global Stage: A Content Analysis of 
2008 Election Coverage on Al Jazeera, the BBC, and Russia Today, Scripps College of 
Communication, Ohio University 
13 Galina Miazhevich, Russia Today’s Coverage of Euromaidan, Russian Journal of Communication, 
Vol.6 No.2, April 2014, Routledge, hlm. 186-191 
14 Last Moyo, The Global Citizen and the International Media: A Comparative Analysis of CNN and 
Xinhua’s Coverage of the Tibetan Crisis, International Communication Gazette, Vol.72 No.2, 2010, 
SAGE Publications, hlm. 191-207 
15 Leon Barkho, Unpacking the Discursive and Social Links in BBC, CNN, and Al-Jazeera’s Middle 
East Reporting, Journal of Arab and Muslim Media Research, Vol 1. No. 1, 2007, Intellect, hlm. 11-29 
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dapat dipilah menjadi 5 faktor yaitu importance judgement, agency, identification, 

categorization, dan generalization.  

 Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa Aljazeera dan BBC sama 

berfokus pada persaingan antar masing-masing calon dalam pemilihan presiden 

sedangkan RT lebih berfokus pada proses pemilihan dan beranggapan bahwa 

proses pemilihan di AS tidak adil, sedangkan pemberitaan ketiga media tersebut 

atas Obama dan John McCain kurang lebih sama, yaitu cenderung memberikan 

frame positif kepada Obama dan frame negatif kepada John McCain. Dari 

penelitian ini, kita dapat melihat kecenderungan RT dalam pemberitaannya yang 

cenderung berbeda dan memandang negatif proses berjalannya pemilihan umum 

di AS, mengingat juga karena hubungan bilateral antara AS dan Rusia tidaklah 

terlalu baik. 

 Pada penelitian yang penulis sebutkan kedua, yaitu Russia Today’s Coverage 

of Euromaidan, peneliti berfokus pada pemberitaan RT terhadap Euromaidan, 

yaitu gelombang demo sebelum turunnya Yanukovich dari November 2013 

sampai Februari 2014. Peneliti disini berpendapat bahwa RT merupakan soft 

power tool Rusia dan menganalisis bagaimana RT mengkonstruksi naratif 

Euromaidan. Peneliti berhipotesa bahwa akan terdapat ketidaksesuaian dalam 

pemberitaan RT dalam Euromaidan karena RT disini dituntut untuk menjaga 

prinsip profesionalitas dan juga sekaligus sebagai media untuk menggambarkan 

posisi dan image Rusia di dunia internasional.  
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 Dalam penelitian ini diperlihatkan penggunaan kata ‘progrom’ oleh Putin dan 

juga dikutip oleh RT untuk menamai demostrasi Euromaidan untuk 

menumbuhkan image bahwa Euromaidan adalah demostrasi yang digerakkan oleh 

sentimen etnis, bukan ide pro-demokrasi dan mengidentikkan gerakan ini dengan 

kaum sayap kanan neo-fasis dan ekstrimisme. Dalam menyatakan penyebab 

terjadinya Euromaidan, RT hanya melihat dari satu faktor, yaitu pembatalan 

negosiasi Ukraina EU oleh Yanukovich, padahal masih ada faktor lain yang 

menyebabkan Euromaidan, salah satunya pemerintahan Yanukovich yang korup 

dan otoritarian. Satu hal lain yang perlu disoroti adalah kecenderungan RT untuk 

memberitakan Euromaidan didukung oleh AS dan EU, dan peran AS serta EU 

disini dianggap memperparah keadaan internal Ukraina. Dari penelitian kita dapat 

melihat kecenderungan RT untuk memberikan image negatif gerakan ataupun 

aktor yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri Rusia, seperti contohnya 

Euromaidan yang dianggap fasis karena sikapnya yang bertentangan dengan 

Yanukovich, presiden Ukraina yang lebih pro-Rusia ketimbang EU. 

 Pada penelitian yang penulis sebutkan ketiga, yaitu The Global Citizen and 

the International Media: A Comparative Analysis of CNN and Xinhua’s Coverage 

of the Tibetan Crisis, penelitian ini membahas tentang pemberitaan Krisis Tibet 

2008 oleh CNN dan Xinhua. Penelitian ini mengkritik peran media dalam wacana 

kosmopolitanisme, dimana media internasional dituntut untuk berperan aktif 

dalam membela keadilan dan hak asasi manusia apapun kewarganegaraan, ras, 

agama, dan budayanya, tetapi kenyataannya media internasional menggunakan 
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wacana kosmopolitan untuk mengeruk keuntungan dan alat propaganda nilai-nilai 

Barat. Dalam penelitian ini digunakan metode CDA (Critical Discourse Analysis) 

untuk menganalisa pemberitaan CNN dan Xinhua sebagai bentuk perebutan 

hegemoni politik dan budaya antara Tiongkok dan Barat dan juga menganalisa 

bagaimana wacana-wacana yang dikonstruksi oleh media membentuk suatu relasi 

power dan menjadi sudut pandang yang dominan baik dalam ranah nasional 

maupun internasional dimana pemilihan bahasa, retorika, dan metafora dalam 

berita sangat berpengaruh. Mengutip Habermas dan McCarthy “bahasa…adalah 

medium dari dominasi dan kekuasaan. Bahasa digunakan untuk melegitimasi 

otoritas.”16  

 Dalam penelitian ini diperlihatkan bahwa CNN menggambarkan pemerintah 

Tiongkok sebagai pemerintah yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi 

manusia dan menggambarkan demonstrasi di Tibet sebagai bentuk perjuangan 

melawan opresi pemerintah Tiongkok terhadap etnis Tibet atas hak-hak otonomi, 

kebebasan beragama, dan identitas budaya, tetapi hal ini dikritik oleh peneliti 

karena CNN tidak pernah sekalipun mempertanyakan ataupun mengkritik 

penggunaan wacana hak asasi manusia yang tidak konsisten oleh pemerintah 

Barat. Ketidakkonsitenan CNN ini menunjukkan adanya relasi kepentingan antara 

negara dan elit dimana kedua pihak tersebut berusaha untuk melanggengkan 

dominasi wacana kosmopolitan dan neoliberal sebagai sudut pandang yang netral 

                                                           
16Jurgen Habermas dan T. McCarthy, 1985, Theory of Communicative Action Vol.2: A Critique of 
Functionalist Reason dalam Last Moyo, Op.Cit., hlm. 194 
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dan objektif. Dari penelitian ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa CNN 

memiliki karakteristik yang sama dengan RT dalam dua penelitian diatas, yaitu 

adanya kecenderungan untuk memberikan image negatif kepada pemerintahan 

negara lain yang tidak sejalan dengan ideologi AS serta kecenderungan untuk 

tidak kritis terhadap wacana dari pemerintahannya sendiri. 

 Pada penelitian keempat yang berjudul Unpacking the Discursive and Social 

Links in BBC, CNN, and Al-Jazeera’s Middle East Reporting, penelitian ini 

membahas tentang perbedaan struktur diskursif penulisan berita oleh BBC, CNN, 

dan Al Jazeera dalam memberitakan konflik Israel-Palestina. Peneliti di tulisan ini 

menggunakan model 4 major layers of hard news discourse yang terdiri dari 

quoting, paraphrasing, background, comment dan juga implikasi sosial dari 

pemilihan struktur diskursif tersebut. Menurut penelitian ini, comment sangatlah 

dihindari oleh media-media besar dan biasanya comment dari media tersebut akan 

terlihat di konten-konten yang digolongkan sebagai opini. 

 Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa BBC dan CNN cenderung 

memberitakan konlik Israel-Palestina dari sudut pandang Israel. Hal ini terlihat 

ketika kedua media tersebut menuliskan pernyataan dari pihak Israel secara 

langsung (quoting) dan menuliskan pernyataan dari pihak Palestina melalui 

parafrase (paraprhasing). Hal ini terutama paling nampak di pemberitaan CNN. 

Kedua media tersebut juga menuliskan justifikasi dari berbagai serangan yang 

dilakukan oleh Israel. Hal ini memiliki implikasi menjadikan pihak Israel sebagai 

pihak yang reaktif, hanya merespon, dan bukan pihak yang aktif dalam konflik 
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Israel-Palestina. Sedangkan dalam pemberitaan dari Al-Jazeera, subjek dan objek, 

siapa yang tersangka dan siapa yang korban selalu dituliskan secara jelas. Al-

Jazeera juga selalu menambahkan kata sifat seperti deadly di headlinenya dalam 

memberitakan serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Al-Jazeera juga 

mengandalkan narasi dari orang-orang Palestina yang menjadi korban serangan 

Israel baik melalui quoting dan pararhasing. Menurut penelitian ini, pemberitaan 

Al-Jazeera yang jauh berbeda dibandingkan dengan BBC dan CNN disebabkan 

oleh fakta bahwa Al-Jazeera merupakan media yang didanai langsung oleh Qatar 

dan hal ini menyebabkan pemberitaan Al-Jazeera sejalan dengan kebijakan dan 

kepentingan luar negeri Qatar. Melalui penelitian ini penulis dapat mempelajari 

adanya pengaruh antara negara dengan media 

 

Tabel 1.1. Posisi Penelitian Terdahulu 

No. Judul dan Nama 
Peneliti 

Jenis Penelitian dan 
Alat Analisa 

Hasil 

1. 
U.S. Presidential 
Politics on the Global 
Stage: A Content 
Analysis of 2008 
Election Coverage on 
Al Jazeera, the BBC, 
and Russia Today 
 
Oleh: Sally Ann 
Cruikshank 

Komparatif/Content 
Analysis Robert 
Entman 

-Al Jazeera dan BBC 
cenderung memberitakan 
persaingan antara kedua 
calon presiden AS, 
sedangkan RT cenderung 
memberitakan proses 
pemilihan yang tidak 
adil. 
-Pemberitaan RT 
cenderung berbeda 
dibanding dua media lain 
disebabkan karena 
hubungan bilateral antara 
AS dan Rusia yang buruk 
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2. 
Russia Today’s 
Coverage of 
Euromaidan 
 
Oleh: Galina 
Miazhevich 

Deskriptif -RT merupakan soft 
power tool Rusia dan RT 
memiliki peran untuk 
membangun image Rusia 
di dunia internasional 
sehingga akan timbul 
penyimpangan antara 
narasi RT dengan realita 
-RT mengkritik 
peristiwa-peristiwa yang 
tidak sejalan dengan 
kepentingan Rusia 

3. 
The Global Citizen 
and the International 
Media: A 
Comparative Analysis 
of CNN and Xinhua’s 
Coverage of the 
Tibetan Crisis 
 
Oleh: Last Moyo 

Komparatif/Critical 
Discourse Analysis 

-CNN mengkritik 
kebijakan pemerintah 
Cina terhadap tibet demi 
melanggengkan wacana 
kosmopolitanisme global, 
tetapi pada saat 
bersamaan tidak pernah 
mengkritik kebijakan-
kebijakan AS yang 
bertentangan dengan 
kosmopolitanisme 

4. 
Unpacking the 
Discursive and Social 
Links in BBC, CNN, 
and Al-Jazeera’s 
Middle East Reporting 
 
Oleh: Leon Barkho 

Komparatif/4 major 
layers of hard news 
discourse 

-BBC dan CNN 
memberitakan pernyataan 
dari pihak Israel melalui 
quoting sedangkan 
pernyataan pihak 
Palestina diberitakan 
melalui paraphrasing. 
-Aljazeera menambahkan 
kata sifat untuk 
memberitakan serangan 
yang dilakukan oleh 
Israel 
-Pemberitaan Al Jazeera 
berbeda dengan dua 
media lain karena adanya 
kepentingan Qatar 
sebagai pemilik media 
dalam mengkonstruksi 
pemberitaan 
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5. 
Perbandingan 
Identitas Nasional 
dalam Pemberitaan 
Cable News Network 
dan Russia Today atas 
Euromaidan 
 
Oleh: Muhamad 
Wildan 

Komparatif/Frame 
dan Identitas 
Nasional 

-CNN dan RT melewati 
proses yang dalam 
konstruksi 
pemberitaannya oleh 
identitas nasional 
-Identitas nasional di 
negara masing-masing 
terkonstruksi secara 
berbeda dan 
menghasilkan 
pemberitaan yang 
berbeda atas Euromaidan 

 

1.5. Kerangka Konseptual 

1.5.1. Frame 

 Frame berfungsi untuk membentuk kejadian di dunia menjadi sesuatu 

yang dapat diketahui dan dipahami melalui simplifikasi, klasifikasi, 

generalisasi, dan asosiasi dari makna-makna yang manusia tangkap dari 

kejadian yang terjadi dihadapannya.17 Menurut Murray Edelman, apa yang 

kita ketahui tentang dunia ini tergantung bagaimana kita membingkai dan 

mengintepretasikan kejadian yang kita terima tentang hal tersebut.18 Media 

dan wartawan sebagai pihak yang menuliskan dan memberitakan suatu isu 

berperan penting dalam menyeleksi fakta, yaitu bagian mana dari isu 

tersebut yang sebaiknya ditulis dan yang mana yang dibuang; dan 

menuliskan fakta, yaitu bagaimana realitas dituliskan dan pada bagian mana 

                                                           
17Eriyanto, 2002, Analisis Framing, Yogyakarta: LKiS, hlm. 101-105 
18 Frank Durham, News Frame as Social Narratives: TWA Flight 800, International Communication 
Association, Vol.8 No.4, Autumn 1998,  hlm. 100-101 
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yang ditonjolkan dan pada bagian mana yang dipinggirkan.19 Maka dapat 

disimpulkan bahwa media adalah aktor yang berperan dalam 

mengkonstruksi realitas yang mereka beritakan yang pada akhirnya berperan 

dalam mempengaruhi opini publik dalam suatu isu. 

 Menurut Robert Entman, framing adalah: 

“Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian 
tertentu dari peristiwa itu menonjol ketimbang aspek lain. Ia juga 
menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang 
khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dari 
pada sisi lain.”20 

 
Menurut Zhongdang Pan dan Gerald Rosicki, framing adalah:  

“Strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi 
yang digunakan untuk mengkode informasi, menafsirkan 
peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi 
pembentukan berita.”21 

 
Dari kedua definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa frame adalah 

perangkat kognisi sekaligus proses seleksi dari berbagai aspek atas realitas 

yang digunakan untuk mengkonstruksi realitas itu sendiri sehingga realitas 

tersebut dapat dicerna oleh khalayak umum. 

 Menurut Stuart Hall, media mengkonstruksi suatu peristiwa sejalan 

dengan konteks sosial yang ada.22 Konteks sosial, seperti budaya dan nilai-

nilai yang berlaku di tengah masyarakat, turut mempengaruhi bagaimana 

media memberitakan suatu peristiwa. Jadi disini dapat disimpulkan bahwa 

                                                           
19Eriyanto, Op.Cit., hlm. 80-82 
20Ibid.,hlm. 77 
21Ibid.,hlm. 79 
22 Ibid, hlm. 141-144 
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frame media cenderung mengikuti konteks sosial yang ada, atau singkat 

kata, kontekstual. Hal ini dikarenakan bahwa bagaimana pun, media 

merupakan bagian dari masyarakat, dan media sebagai bagian dari 

masyarakat memiliki konsensus dengan masyarakat tentang bagaimana 

peristiwa itu seharusnya dilihat dan dinilai. Konsensus inilah yang 

mengkonstruksi realitas yang pada hakikatnya dapat dimaknai dengan 

berbagai macam cara menjadi teratur dan homogen dalam satu konstruksi 

yang sama.23 Apabila media keluar dari konsensus, maka media tersebut 

tidak sejalan dengan konteks sosial yang ada dan akhirnya berita yang 

tersebut menjadi tidak relevan. 

1.5.2. Identitas Nasional 

 Pasca Perang Dunia 2, atau lebih tepatnya sejak tahun 1950 hingga 

dengan sekarang ditandai sebagai zaman kolonialisme elektronik. Zaman 

kolonialisme elektronik ditandai dengan ketergantungan sumber daya 

informasi oleh negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju. 

Menurut Thomas McPhail kolonialisme elektronik adalah “…hubungan 

ketergantungan wilayah miskin kepada negara-negara posindustrial yang 

terbangun oleh impor sumber daya komunikasi (hardware maupun 

software), begitu juga tenaga kerja dan protokol informasi itu sendiri yang 

pada akhirnya akan memasukkan nilai-nilai dan norma-norma luar negeri 

                                                           
23 Prasun Solwakar, Banal Journalism, dalam Stuart Allan, 2005, Journalism: Critical Issues, New 
York: Open University Press, hlm. 266 
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dan menggeser nilai-nilai dan norma-norma domestik.”24 Dalam paradigma 

ini berkembang teori-teori yang menekankan pada ketergantungan 

informasi dan aliran informasi satu arah dari negara maju ke negara 

berkembang seperti Electronic Colonialism Theory (ECT) oleh Thomas 

McPhail dan World System Theory oleh Immanuael Wallerstein yang 

disesuaikan dengan konteks komunikasi internasional.25 

 Dari penjelasan singkat di atas dapat kita tangkap bahwa paradigma 

tersebut cenderung melihat komunikasi internasional sebagai komunikasi 

satu arah dimana informasi mengalir dari negara-negara maju ke negara-

negara berkembang. Paradigma yang penulis angkat di tulisan ini tidak 

sejalan dengan paradigma tersebut. Pola komunikasi internasional yang 

penulis angkat tidaklah mutlak satu arah, negara-negara berkembang 

penerima informasi bukanlah aktor yang pasif dan serta merta mengulang 

apa yang telah diberitakan oleh media-media mapan dari negara maju. 

Meskipun kasus yang diberitakan sama, setiap kasus bisa diberitakan 

secara berbeda. Disinilah identitas nasional mengambil peran.  

 Identitas nasional secara definitif merupakan “…citra diri yang 

dikonstruksi berlandaskan keanggotaan komunitas politik, sejarah, mitos, 

simbol, bahasa, dan norma yang dianut bersama oleh semua individu dalam 

                                                           
24 Thomas McPhail, 2006, Global Communication:Theories, Stakeholders, and Trends, Malden: 
Blackwell Publishing, hlm. 19 
25 Ibid., hlm. 16-31 
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bangsa.”26 Schlesinger melanjutkan identitas nasional secara kontinyu 

memberikan batasan antara siapa kita sebagai suatu komunitas dan siapa 

mereka yang berada di luar komunitas.27 Definisi dari Schlesinger disini 

lebih menekankan pada oposisi biner antara kita yang merupakan bagian 

dari komunitas yang dan identitas nasional yang sama dengan mereka yang 

bukan bagian dari komunitas dan memiliki identitas nasional yang berbeda. 

Identitas nasional merupakan suatu kesadaran tentang apa yang dimaksud 

dengan menjadi suatu bangsa yang dalam prakteknya ditanamkan secara 

kontinyu melalui berbagai medium. 

 Identitas yang penulis bahas di sini berbeda dengan identitas yang 

biasa digunakan dalam kostruktivisme HI. Menurut Alexander Wendt, 

yang dimaksud dengan identitas adalah “atribut yang melekat pada diri 

aktor yang mendorong tindakan.”28 Secara definitif perbedaan identitas 

nasional dengan identitas dalam konstruktivisme HI terletak pada lebih 

besarnya cakupan identitas nasional dibandingkan dengan identitas dalam 

kostruktivisme HI. Identitas nasional menurut definisi yang sudah tertulis 

paragraf sebelumnya meliputi norma; sedangkan identitas dalam 

                                                           
26 “National identity, considerable scholarship suggests, is a constructed and public national 
self-image based on membership in a political community as well as history, myths, 
symbols, language, and cultural norms commonly held by members of a nation.” Lihat: John 
Hutcheson et al., Op.Cit., hlm. 28 
27 Philip Schlesinger, Media, the Political Order, and National Identity, Media Culture Society, Vol.13 
No. 297, 1991, SAGE Publications, hlm. 300 
28 Alexander Wendt, 1999, Social Theory of International Politics, Cambridge: Cambridge University 
Press dalam Mohamad Rosyidin, 2015, The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan 
Internasional, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 48 
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konstruktivisme HI terlepas dari norma dan berbeda level analisisnya, 

identitas terletak pada agen sedangkan norma terletak pada struktur.29 

Secara epistemologis, penggunaan konsep identitas dalam konstruktivisme 

HI dengan penggunaan konsep identitas nasional dalam penelitian ini juga 

berbeda. Dalam konstruktivisme HI, identitas dipandang sebagai faktor 

internal yang membentuk kepentingan dan lalu membentuk tindakan,30 

berbeda dengan penelitian ini yanng memandang identitas nasional sebagai 

faktor sosiokultural domestik yang membentuk pemberitaan media. 

 Identitas nasional adalah faktor sosiokultural domestik yang 

membentuk sudut pandang pemberitaan suatu media.31 Identitas nasional 

ini yang mempengaruhi media massa dalam membentuk wacana dari suatu 

kasus tertentu. Media massa tidak akan memberitakan suatu kasus 

melenceng dari nilai-nilai berjalan di ruang sosiokulturalnya karena media 

massa sendiri merupakan bagian dari ruang sosiokultural tersebut. Hal ini 

juga didukung oleh tendensi para pengambil keputusan yang melegitimasi 

kebijakan dengan kerangka identitas nasional.32 Hal ini dikarenakan 

pengambil keputusan membutuhkan legitimasi atas kebijakan tersebut, dan 

cara yang ditempuh untuk mendapatkan legitimasi adalah dengan 

                                                           
29 Mohamad Rosyidin, Op.Cit. hlm. 91 
30 Alexander Wendt, Op.Cit., hlm. 169; Mohamad Rosyidin, Op.Cit., hlm. 49 
31 Hillel Nossek, Op.Cit. hlm. 346-347; Lee Salter dan Dave Weltman, Class, Nationalism and News: 
The BBC’s Reporting of Hugo Chavez and the Bolivarian Revolution, International Journal of Media 
and Cultural Politics, Vol. 7 No. 3, 2011, Sussex Research Online, hlm. 254-255; Prasun Solwakar, 
Op.Cit., hlm. 271-272 
32 Laura Roselle, 2006, Media and Politics of Failure: Great Powers, Communication Strategies, and 
Military Defeats, New York: Palgrave Macmillan, hlm. 10 
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melakukan komunikasi politik berdasarkan identitas nasional yang sudah 

mengakar secara sosiokultural. Melegitimasi kebijakan menggunakan 

identitas nasional dan melalui media massa sangat penting untuk 

mengkonstruksi dan menjaga identitas nasional negara tersebut dan begitu 

juga sebaliknya, identitas nasional membatasi wacana-wacana yang 

digunakan untuk melegitimasi suatu kebijakan.33 Jadi dari sini dapat dilihat 

bahwa identitas nasional mengikat secara sosiokultural sehingga 

komunikasi politik perlu diwacanakan melalui konstruksi identitas nasional 

dan wacana dari elit politik ini pada akhirnya akan diikuti oleh media 

massa di negara tersebut.  

  

1.6. Metodologi Penelitian 

1.6.1. Metode Penelitian 

 Penulis akan menganalisis data secara komparatif di mana penulis 

akan membandingkan fenomena yang mirip di dua negara yang berbeda. 

Penulis akan membandingkan konstruksi identitas nasional melalui 

pemberitaan CNN dan RT dalam Euromaidan. 

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini digunakan data kualitatif primer yang dapat 

langsung penulis ambil dari sumber. Peneliti menggunakan data, yaitu 

berupa berita, yang bersumber dari website CNN dan RT sendiri yang 

                                                           
33 Ibid. 
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nantinya akan penulis bandingkan. Untuk referensi konsep dan teori 

penulis menggunakan data pustaka baik berupa buku fisik maupun e-

book. 

1.6.3. Teknik Analisa Data 

 Penelitian ini menggunakan metode komparatif MSSD (Most Similar 

System Design) dimana penulis membandingkan fenomena yang mirip di 

dua negara dan menemukan perbedaan di antara kedua fenomena 

tersebut.34 Dengan metode tersebut kita dapat mengetahui bagaimana 

letak perbedaan identitas nasional dalam pemberitaan CNN dan RT 

1.6.4. Indikator Perbandingan 

 Dalam penelitian ini penulis membatasi perbandingan hanya pada 

identitas nasional AS dan Rusia yang dikonstruksi melalui pemberitaan 

CNN dan RT atas Euromaidan. 

1.6.5. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

 Penulis membatasi penelitian hanya pada bulan November 

2013 hingga Februari 2014. Batasan waktu ini ditentukan 

berdasarkan pada dimulainya gelombang awal Euromaidan pada 

tanggal 21 November 2013 dan larinya Yanukovich ke Rusia pada 

tanggal 21 Februari 2014. 

                                                           
34 Todd Landman, 2008,  Issues and Methods in Comparative Politics: An Introduction (3rd Ed), New 
York: Routledge, hlm. 70-71 
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b. Batasan Materi 

 Penulis membatasi penelitian pada identitas nasional dan 

pemberitaan yang terkonstruksi oleh identitas nasional tersebut. 

Variabel-variabel lain diterima sebagai sesuatu yang given dan 

tidak menjadi variabel yang dibandingkan dalam penelitian ini. 

 

1.7. Argumen Pokok 

 Kesamaan yang dimiliki oleh pemberitaan CNN dan RT adalah keduanya 

sama-sama menggunakan narasi yang sejalan dengan identitas nasional masing-

masing media. Meskipun AS merupakan negara demokratis dan Rusia merupakan 

negara otoritarian, elit politik di kedua negara tersebut turut membentuk 

pemberitaan CNN dan RT melalui komunikasi politik yang sejalan dengan 

identitas nasional. Perbedaan dari CNN dan RT terletak pada identitas nasional 

yang membentuk pemberitaan kedua media tersebut. Perbedaan tersebut 

menghasilkan pemberitaan yang berbeda atas Euromaidan. Hal ini membuktikan 

saling berkaitnya pemberitaan dengan identitas nasional. Media bagaimanapun 

merupakan bagian dari komunitas dan terbentuk serta dibatasi oleh identitas 

nasional negara masing-masing.  

 

1.8. Sistematika Penelitian 

BAB I: Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 
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1.2. Rumusan Masalah 

1.3. Tujuan dan Masalah Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

1.3.2. Masalah Penelitian 

1.4. Penelitian Terdahulu 

1.5. Kerangka Konseptual 

1.5.1. Frame 

1.5.2. Identitas Nasional 

1.6. Metodologi Penelitian 

1.6.1. Metode Penelitian 

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data 

1.6.3. Teknik Analisa Data 

1.6.4. Indikator Perbandingan 

1.6.5. Ruang Lingkup Penelitian 

BAB II: Profil Cable News Network dan Russia Today dan Deskripsi Peristiwa 

Euromaidan 

2.1. Profil CNN dan RT 

 2.1.1.  Profil CNN 

 2.1.2.  Profil RT 

2.2. Latar Belakang dan Kronologi Euromaidan 

BAB III: Euromaidan dalam Pemberitaan Cable News Network dan Russia 

Today 
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3.1. Euromaidan dalam Pemberitaan CNN 

3.2. Euromaidan dalam Pemberitaan RT 

BAB IV: Perbandingan Identitas Nasional dalam Pemberitaan Cable News 

Network dan Russia Today atas Euromaidan 

4.1. Perbedaan Identitas Nasional Pemberitaan CNN dan RT atas Euromaidan 

4.2. Persamaan Identitas Nasional Pemberitaan CNN dan RT atas Euromaidan 

4.2.1. CNN, Demokrasi, dan Kapitalisme 

 4.2.2. RT, Eksepsionalisme Rusia, dan Prinsip Kedaulatan 

BAB V: Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan 

5.2. Saran 




