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BAB II 

TINJAUAN PUSAKA 

1.1 Komunikasi Massa dan Kontruksi Media 

Komunikasi massa merupakan komunikasi yang memanfaatkan media 

massa yang memiliki karakter audiens yang luas. Khalayaknya yang lebih 

bersifat heterogen tersebar dibanyak tempat. Media masa yang digunakan 

seperti media cetak, televise , radio dan internet, umumnya dikelola oleh 

lembaga. 

Menurut Alaxis S.Tan dalam Nurudin (2014:9), media massa memiliki 

sifat khusus dibandingkan dengan komunikasi antarpribadi. Ciri khusus yang 

membedakan keduanya adalah penerima pesannya (khalayaknya). 

Komunikasi antarpribadi merupakan komunikasi anatara dua orang atau lebih 

secara tatap muka, yang memberikan reaksi langsung pesan verbal dan non 

verbal. 

Hal tersebut senada dengan Mary B. Cassata da Melofi K. Asante 

(Mulyana, 2010:84) komunikasi massa dapat dibandingkan dengan tiga cara. 

Perbandingan tersebut menjelaskan perbedaan antara komunikasi massa 

dengan komunikasi antar pribadi. 

Berdasarkan pengertian komunikasi massa itu sendiri Wright dan 

Severin dan Tankard dalam (Tamburaka, 2012:15), mendifinisikan 

komunikasi massa dalam tiga cirri:  

1. Komunikasi massa diarahkan pada audiens yang relatif besar, 

heterogen dan anonim.  
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2. Pesan-pesan disebarkan secara umum, sering dijadwalkan untuk bisa 

mencapai sebanyak mungkin anggota audiens secara serempakdan sifatnya 

sementara.  

3. Komunikator cenderung berada atau beroperasi dalam sebuah 

organisasi yang kompleks yang mungkin membutuhkan biaya yang besar.  

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan komunikasi massa 

merupakan komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak (surat 

kabar, majalah) atau elektronik (radio, televisi dan internet). Pada umumnya 

berbiaya relatif mahal, dikelola oleh lembaga atau orang yang dilembagakan, 

yang ditunjukkan kepada sejumlah orang yang terbesar di banyak tempat, 

anonim, dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum disampaikan secara 

cepat, serentak dan selintas (kususnya media elektronik). 

2.2 Media Massa 

Komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi yang 

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

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

orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang 

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

umum cepat, serentak, dan selintas (khususnya media elektronik)(Mulyana, 

2010: 83-84). 

Berkaitan dengan komunikasi massa Dedi Nur Hidayat (2007: 8), 

mengutip definisi komunikasi Michael W. Gamble komunikasi massa 

mencakup hal-hal sebagai berikut: 
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1. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern 

untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada 

khalayak yang luas dan tersebar. Pesan itu disebarkan melalui media 

modern antara lain surat kabar, majalah, televisi, flim, atau gabungan 

diantara media tersebut.  

2. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-

pesan bermaksud mencoba berbagi pengertian dengan jutaan orang 

yang tidak saling kenal atau mengetahui satu sama lain. Anonimitas 

audiens dalam komunikasi massa inilah yang membedakan pula dengan 

jenis komunikasi massa lain. Bahkan pengirim dan penerima pesan 

tidak saling kenal satu sama lain.  

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

diterima oleh banyak orang. Karena itu, diartikan milik publik.  

4. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal seperti 

jaringan, ikatan, atau perkumpulan. Dengan kata lain komunikatornya 

tidak berasal dari seseorang tetapi lembaga. Lembaga inipun biasanya 

berorientasi pada keuntungan, bukan organisasi sukarela atau nirlaba.  

5. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper(penapis informasi). 

Artinya, pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh 

sejumlah individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat 

media massa berbeda dengan komunikasi antarpribadi, kelompok, atau 

publik dimana yang mengontrol bukan sejumlah individu. 
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 6. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. Kalau dalam 

jenis komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung. 

Dengan demikian komunikasi massa adalah komunikasi yang memiliki 

ruang publik yang luas, dimana yang menjadi komunikatornya adalah institusi 

formal dan feedbacknya bersifat tertunda atau tidak secara langsung. 

Sedangkan elemen komunikasi massa lainnya sebagai pengatur dan 

filter. Yang dimaksud dengan pengatur adalah ada pola hubungan yang saling 

terkait antara media dengan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah 

pemerintah dan masyarakat. Filter merupakan kerangka pikir melalui mana 

audiens menerima pesan (Nurudin, 2016: 134).  

Menurut Baran (2010: 69) bahwa teori masyarakat massa pertama kali 

muncul pada abad ke-19 ketika berbagai elit sosial tradisional berjuang 

memahami makna dari konsekuensi yang bersifat merusak dari modernisasi. 

Sebagian (yaitu para aristocrat tanah, penjaga toko di kota-kota kecil, guru 

sekolah, pemuka agama, politisi kelas dua) kehilangan kekuasaan mereka 

atau merasa sangat lelah menghadapi masalah sosial. Bagi mereka media 

masssa yaitu yellow journalism adalah simbol kesalahan yang terjadi di 

masyarakat modern. Teori masyarakat massa memiliki beberapa asumsi dasar 

mengenai individu, peran media, dan hakikat dari perubahan sosial, antara 

lain: 

1. Media adalah kekuatan yang angat kuat dalam masyarakat yang dapat 

menggoroti nilai dan norma sosial sehingga dapat merusak tatanan 
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sosial. Untuk menghadapi ancaman seperti ini, media harus berada 

dibawah control elit.  

2. Media dapat secara langsung mempengaruhi pemikiran kebanyakan 

orang. Mentranformasi pandangan mereka tentang dunia sosial.  

3. Ketika pemikiran seseoarang telah ditransformasi oleh media, maka 

semua bentuk konsekuensi buruk dalam jangka panjang mungkin 

terjadi, tidak hanya dapat menghancurkan kehidupan seseorang, tetapi 

juga menciptakan masalah sosial dalam skala luas.  

4. Sebagian besar individu sangat rentan dengan mdia karena dalam 

masyarakat massa mereka terputus dan terisolasi dari lembaga sosial 

tradisional yang sebelumnya melindungi mereka dari usaha 

manipulasi media.  

5. Kerusakan sosial yang disebabkan media akan dapat memperbaiki 

dengan pendirian sebuah tatanan sosial yang totaliter.  

6. Media massa tidak dapat mengelak dari kegiatan yang merendahkan 

bentuk budaya yang lebih tinggi menyebabkan terjadinya penurunan 

secara umum dalam peradaban. 

2.3 Media Baru 

Straubhaar dan LaRose dalam Nasrullah (2014:13) mencatat, bahwa 

adanya perubahan terminologi menyangkut media. Perubahan itu berkaitan 
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dengan perkembangan teknologi, cakupan area, produksi massal, distribusi 

massal, sampai pada efek yang berbeda dengan apa yang ada di media massa. 

Perkembangan media baru (internet) dan hadirnya media siber 

merupakan salah satu pijakan hubungan baru antara media dan khalayak. 

Media tradisional menempatkan khalayak dalam posisi pasif, skedar 

menerima terpaan media, dan tidak memiliki kebebasan untuk memproduksi 

informasi. Khalayak menjadi objek yang didefinisikan oleh media. Setelah 

media baru muncul pendefinisian khalayak aktif mulai diperhatikan. 

Menurut Livingtone dalam McQuail (2011:151) apa yang baru 

mengenai internet barangkali adalah kombinasi dari interaktivitas dengan 

cirri yang yang inovatif bagi komunikasi massa, jenis konten yang tidak 

terbatas, jangkauan khalayak, sifat global dari komunikasi. 

Dalam penelitian mengenai new media Lievrouw dan Livingstone 

mengemukakan ada tiga elemen dalam media baru ( Flew, 2005). 

 
a.     artefak atau perangkat yang memungkinkan dan memperluas 

kemampuan kitadalam berkomunikasi  

b.       kegiatan komunikasi dan praktek dapat dikembangkan dengan 

menggunakan perangkat ini (new media)  

c.  aturan sosial dan organisasi yang terbentuk dalam media baru. 
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Gambar 1.1 Tiga Unsur Konvergensi Media 

 

   

 

    

 

 

Sumber: Livingstone dan Lievrouw(http://www.tech.dmu.ac.uk) 

Dari pengertian dan penjelasan mengnai media baru, secara umum dapat 

dibedakan dengan media lama. Media baru memiliki kelebihan berkaitan dengan 

publikasi, produksi dan distribusi, serta penerimaan singkatnya. 

Menurut McQuail (2011: 157) Karakteristik membedakan media baru 

dengan media lama berdasarkan perspektif pengguna sebagai berikut: 

1. Interaktivitas (interacticity)  

Sebagimana yang ditunjukkan oleh rasio respons atau inisiatif dari 

sudut pandang pengguna terhadap penawaran sumber atau pengirim.  

2. Kehadiran Sosial (sosial presence or sociability) 

 Dialami oleh pengguna yaitu kontak personal dengan orang lain 

dapat dimunculkan oleh penggunaan media. 

3. Otonomi (autonomy)  

Derajat dimana seorang pengguna merasakan kendali atas konten 

dan penggunaan, mandiri dari sumber.  

http://www.tech.dmu.ac.uk/
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4. Unsure bermain-main (playfulness)  

Kegunaan untuk hiburan dan kesenangan sebagai lawan dari sifat 

fungsi dan alat.  

5. Privasi (privacy)  

Berhubungan dengan kegunaan media dan konten tertentu.  

6. Personalisasi (personalization)  

Derajat dimana konten dan penggunaan menjadi personal dan unik. 

Dari segi perangkat media, era media baru juga ditandai dengan 

konvergensi media. Secara struktural konvergensi media berarti 

berintegrasi dari tigas aspek yaitu telekomunikasi, data komunikasi, dan 

komunikasi massa dalam satu medium. Konvergensi media bisa terjadi 

melalui beberapa level. Pertama, level strultural seperti kombinasi 

transmisi data maupun perangkat antara telepon dan computer. Kedua, 

level transportasi seperti web TV yang menggunakan kabel atau satelit. 

Ketiga, level manajemen seperti perusahaan telepon yang juga 

memanfaatkan jaringan telepon untuk TV berlangganan. Keempat, level 

pelayanan (services) seperti penyatuan layanan informasi dan 

komunikasi di internet. Kelima, level tipe data seperti menyatukan data, 

teks, suara, maupun gambar (Nasrullah, 2014:14). 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan media online ada 

beberapa jenis media online (Nasrullah, 2014: 25) sebagai berikut: 

a. Situs (website)  

Situs adalah halaman yang merupakan satu alamat domain yang 

berisi informasi, data, visual, audio, membuat aplikasi, hingga 

berisi tautan dari halaman web lainnya 
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b. E-mail  

Merupakan bentuk media siber yang paling popular setelah web. 

Cara kerja surat elektronik ini sama dengan surat konvesional 

dimana selalu ada tujuan penerima dan isi surat. Selain 

kegunaannya sebagai media untuk berinteraksi melalui internet, 

keberadaan e-mail juga digunakan untuk penanda sekaligus 

prasyarat identitas bagi penggunaan jenis siber yang lain.  

c. Forum di internet (Bulletin Boards)  

Fasilitas mail list atau disebut juga dengan istilah millis 

merupakan salah satu jenis media online yang digunakan untuk 

berkomunikasi. Dari segi konten atau isi milisjuga bisa dilihat 

oleh siapa saja atau hanya anggota grup. 

d. Blog  

Istilah blog berasal dari kata web-blog, yang pertama 

diperkenalkan oleh John Berger. Dalam menggunakan fasilitas 

web, jeni media ini bisa dibagi menjadi dua. Pertama, kategori 

personal homepage, yaitu pemilik menggunakan domain sendiri 

seperti.com atau.net. kedua, dengan menggunakan fasilitas 

penyedia halaman web-blog gratis, misalnya Wordpress.  

e. Wiki  

Wiki merupakan situs yang mengumpulkan artikel maupun berit 

sesuai dengan kata kunci. Wiki menghadirkan kepada pengguna 

pengertian, sejarah, hingga rujukan buku tautan tentang satu 

kata. Wiki juga sering disebut sebagai ensiklopedia yang masif. 
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media online lainnya seperti aplikasi pesan, internet 

(broadcasting), peer-to-peer, the RSS, MUDs, dan media sosial. 

 

2.4  Pengaruh Isi Media Massa 

Pameela Shoemaker menjelaskan menjelaskan mengenai teori hierarki 

level. Pengaruh media massa dibagi menjadi lima level yang terdiri dari level 

individu, rutinitas, media, organisasi, ekstramedia dan ideology. 

1. tingkat individu  

media massa dipengaruh oleh individu jurnalis yang ikut menentukan 

bagaimana isi dan pesan berita yang akan  disampaikan. Karakteristik 

pengaruh dari individu yaitu berada pada sikap, latar belakang, 

pengalaman, sikap, nilai-nilai, keyakinan, etika, dan kekuasaan media 

massa (soemarker, 1996). 

2. tingkat rutinitas media  

dalam tingkat ini bagaimana rutinitas sehari-hari sebuah media yang 

mengemas dan membentuk media. Ada tiga unsure dalam media rutin 

yaitu organisasi media, sumber berita, dan khalayak.  

3. Tingkat Organisasi  

Pada tingkat ini pengaruh organisasi mempengaruhi individu dan 

rutinitas media. Jurnalis dan pengolaan media tidak hanya yang 

berpengaruh dalam isi sebuah media, tetapi juga ada bagian-bagian lain 

yang bekerja dalam organisasi media tersebut.  
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4. Tingkat Ekstra Media  

Tingkat ekstra media merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari luar 

organisasi media. Pengaruh media berdasarkan tingkatan yaitu sumber 

media, sumber penghasilan media, sumber berita dalam tingkatan ektra 

media ini seperti pemberi informasi yang dibutuhkan jurnalis akan 

tetapi memiliki kepentingan terhadap pemberitaan yang dimuat. 

 
5. Tingkat Ideologi  

Sebuah media menjadi pengaruh yang besar dari isi media massa. 

Ideology dalam tingkat ini diartikan sebagai kerangka berpikir individu 

dalam memaknai realitas. Ideology merupakan sebuah pengaruh yang 

paling menyeluruh dari semua pengaruh. Karena  sifatnya yang abstrak 

maka pengaruh ideology bagaimana konsepsi seseorang dalam 

menafsirkan realitas ke dalam isi media (Sobur, 2006). 

2.5 Konstruksi Realitas Sosial 

Istilah konstruksi sosial atau realiatas (social contruction of reality), 

menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter.L.Berger dan Thomas 

Luckmann, menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, 

yang mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang 

dimilki dan dialami scara subjektif (Tamburaka, 2012).  

Teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas L.Berger dan 

Luckmann telah direvisi dengan melihat variabel atau fenomena media masa 

menjadi sangat subtansi dalam proses eksternalisasi, subjektivikasi, dan 

internalisasi. Dengan demikian sifat dan kelebihan media massa telah 

memperbaiki kelemahan proses konstruksi sosial atas realitas yang berjalan 
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lambat itu. Subtansi “teori konstruksi sosial media massa adalah pada 

sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial 

berlangsung dengan sangat cepat dan seberanya berita.realitas yang 

terkonstruksi itu juga membentuk opini massa (Tamburaka, 2012).  

Konstruksi sosial dan interaksionisme simbolik berakar pada 

pemahaman bahwa pengharapan yang kita ketahui terhadap diri sendiri, 

orang lain dan dunia sosial. Menurut Goffman (Tamburaka, 2012), konsep 

konstruksi sosial utamanya mengenai perlambangan, namun ia menganggap 

hal itu telalu simple dan sederhana. Goffman berpendapat bahwa pengalaman 

seseorang terhadap realitas bergantung pada kemampuan memaknai situasi 

dan orang-orang dalam kehidupan sehari-hari tanpa perlu sungguh-sungguh 

berupaya.  

2.6   Tahapan Konstruksi                

Bungin (2010) menjelaskan bahwa posisi “konstruksi sosial media 

massa” adalah mengoreksi substansi kelemahan dan melengkapi konstruksi 

sosial atas realitas. Dari konten media massa melalui tahap-tahap sebagai 

berikut. 

1. Tahap menyiapkan materi konstruksi  

Masing- masing media memiliki desk yang berbeda-beda sesuai 

dengan kebutuhan dan visi suatu media. Isu-isu penting setiap hari 

menjadi focus media massa terutama berfokus pada kedudukan (tahta), 

harta dan perempuan. Terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan 

yaitu keberpihakan media massa kepada kapitalisme, keberpihakan semu 

pada masyarakat dan keberpihakan kepada kepentingan umum. 
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2. Tahap sebaran konstruksi  

Konsep strategi media dalam konstruksi media massa memiliki cara 

yang berbeda-beda, namun prinsip utamanya adalah real time. Sebaran 

konstruksi sosial media massa menggunakan model satu arah, dimana 

media menyodorkan informasi sementara konsumen media tidak memiliki 

pilihan lain kecuali mengonsumsi informasi itu. 

3. Tahap pembentukan konstruksi  

Setelah pemberitaan sampai kepembaca dan pemirsanya, yaitu pada 

tahap pembentukan konstruksi di masyarakat melaui tiga tahap berlangsung 

secara generik. Pertama, konstruksi realitas pembenaran. Kedua, kesedian 

dikonstruksi oleh media massa dan ketiga, sebagai pilihan konsumtif.  

Pembenaran merupakan bentuk konstruksi media massa yang 

terbangu di masyarakat, yang cenderung membenarkan apa saja yang tersaji 

di media massa. Kesediaan dikonstruksi oleh media massa, bahwa pilihan 

seseorang untuk menjadi pembaca dan pemirsa pilihannya untuk bersedia 

pemikirannya dikonstruksi oleh media massa. Sebagai pilihan konsumtif, 

dimana seseorang secara habit tergantung pada media massa. 

4. Tahap Konfirmasi  

Konfirmasi adalah tahapan ketika media masa maupun pembaca dan 

pemirsa memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk 

terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. Bagi media, tahapan tersebut 

bagian memberi argumentasi terhadap alasan konstruksi sosial. Bagi pembaca 

dan audien tahapan tersebut bagian untuk menjelaskan mengapa terlibat dan 

hadir dalam proses konsruksi sosial. 
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Pada umumnya nilai yang dikonstruksi oleh media masa adalah nilai 

yang bersumber dari redaktur dan para deskmedia massa. Media massa 

adalah replikasi dari masyarakat disekitarnya. Replikasi tersebut diwakilkan 

oleh nilai-nilai dan norma yang ada pada redaktur dan desk media tertentu.  

Dari keempat tahap tersebut konstruksi media memilki tahapan yang 

sistematis. Sehingga fungsi media tidak hanya sebagai media informasi dan 

hiburan, tetapi juga memberikan pengetahuan kepada khalayak sebagai 

proses berpikir dan menganalisis sesuatu berkembang dan pada akhirnya 

membawa pada suatu kerangka berpikir sosial bagi terbentuknya kebijakan 

publik. Implikasi dari proses elemen-elemen merupakan bagian bagaimana 

media merekonstruksi realitas sosial di masyarakat. 

2.7   Konstruksi Realitas Sosial Pada Media 

Hall dalam Wibowo (2010: 122) berpendapat bahwa berkenaan dengan 

eksistansi media massa, saat ini tidak lagi memproduksi realitas atau tidak 

lagi menjadi wadah penyakuran informasi, tetapi justru menentukan realitas 

atau melakukan pembingkaian melalui pemakaian kata-kata tertentu yang 

dipilih.  

Pesan berupa berita atau liputan khusus dan lainnya merupakan sesuatu 

yang dibangun oleh media untuk tujuan tertentu. Ada motif dan pesan yang 

tersembunyi yaitu nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada audiens. Hakikatnya 

manusia memiliki kemampuan dalam pengharapan dan menyerap pesan secara 

kognisi. Perubahan prilaku dan sikap individu dapat mempengaruhi sekitarnya 

dalam memandang dan memahami suatu peristiwa. 

Dalam Apriadi Tamburaka (2012) prinsip dasar realitas media menurut 

National association for Media Literacy Education’s adalah sebagai berikut: 
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1. Semua pesan media “dibangun”.  

2. Setiap media memiliki karakteristik, kekuatan, dan keunikan “membangun 

bahasa” yang berbeda.  

3. Pesan media diproduksi untuk suatu tujuan.  

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

5. Manusia menggunakan kemampuan, keyakinan, dan pengalaman mereka 

untuk membangun sendiri arti pesan media.  

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

dan proses demokrasi.  

Realitas buatan “second hand” boleh jadi yang pertama karena intervensi 

ideologi dan kondisi yang tidak menguntungkan. Dalam komunikasi peristiwa 

tersebut disebut noise (hambatan) dalam komunikasi yang dapat karena faktor 

kondisi lapangan yang tidak memungkinkan sehingga harus dilakukan untuk 

mengatasi hambatan komunikasi (Tamburaka, 2012). 

Menurut Lipman dalam Tamburaka (2012), dalam konteks realitas sosial 

ada kecenderungan seseorang tidak akan berhadapan langsung dengan 

lingkungan mereka sebanyak mereka merespon pada gambaran yang ada 

dikepala mereka. Seseorang cenderung kurang percaya untuk mampu membuat 

keputusan politik yang penting berdasarkan gambaran yang cukup sederhana. 

Argumen seseorang atau opini seseorang sering kali berlindung dibalik opini 

atau keputusan penting yang dibuat oleh para teknokrat, para ahli yang 

menggunakan pola yang lebih baik untuk memandu opini publik. 
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Media massa dalam perspektif Mc Luhan media (medium) sebagai 

message (pesan) itu sendiri. Karakteristik media massa adalah gambaran 

seperti apa dan bagaimana institusi akan bergerak dan memberikan nilai-nilai 

melalui pemberitaannya. Intitusi media massa adalah pesan bagi khalayak 

untuk melihatnya sebagi lembaga yang membangun nilai-nilai kepada 

khalayak. Isu-isu yang ditonjolkan dalam pemberitaan memiliki makna 

tertentu, memiliki tujuan tertentu pula (Tamburaka, 2012).  

Dengan adanya kepribadian dan citra media yang dimiliki oleh media 

massa dalam melayani informasi bagi masyarakat telah menjelmakan media 

massa sebagai personal. Setiap pribadi memiliki karakteriktik sendiri, hal 

tersebut yang mendorong tiap media memilki kebijakan redaksi yang 

berbeda-beda. 

Kebijakan redaksi tersebut dikenal dengan politik media massa yang 

diturunkan menjadi politik redaksi. Hal tersebut menjadi pedoman bagi 

wartawan setiap institusi media massa dalam mencari, menggali, mengolah, 

menyunting, dan menyajikan peristiwa menjadi berita atau opini. 

Hal tersebut dipengaruhi oleh fungsi agenda setting terhadap pencitraan. 

Dimana citra digambarkan realitas yang melekat di benak khalayak akan sejalan 

dengan konstruksi media yang dibangun. Fungsi agenda setting menempatkan 

wartawan dengan media massa yang dikelolanya sebagai kekuatan yang mampu 

membentuk opini publik sekaligus melaksanakan pesan (framing strategies) 

dengan menggunakan simbol-simbol politik (language of politic) terutama dalam 

melakukan konstruksi realitas politik. 

Strategi tersebut merupakan bagian penting dalam melakukan 

konstruksi sosial media massa. Media massa bukan hanya “melaporkan” 
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informasi, tetapi juga memberi makna pada pesan. Melakukan pencitraan 

terhadap isu baik atau tidak baik maupun etis atau tidak perlu dilakukan 

pembingkaian agar mendapat makna dari khalayak.  

Media membentuk opini bahwa polemik kpk vs polri dengan sengaja 

dimunculkan dimedia karena adanya kepentingan yang ingin menjatuhkan 

kedua lembaga hukum terbesar di Indonesia. Hal tersebut juga tidak lepas 

dari kepentingan media, pemilik atau kelompok tertentu. 

2.8   Konstruksi Berita 

Menurut Wilard C. Bleyer berita adalah suatu kejadian aktual yang 

diperoleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar karena menarik atau 

mempunyai makna bagi pembaca (Newspaper Writing and Editing)(Barus, 

2010). Sedangkan menurut Dja’far H.Assegaff berita merupakan laporan tentang 

fakta atau ide yang terkini, yang dipilih oleh wartawan untuk disiarkan, yang 

dapat menarik perhatian pembaca. Entah karena luar biasa, sangat penting atau 

akibat yang ditimbulkan karena mencakup segi human interest seperti humor, 

emosi dan ketegangan(Barus, 2010). 

Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan berita mengandung 

unsur suatu peristiwa, gagasan, fakta yang actual, menarik dan penting. Jika 

tidak dilaporkan atau diberitahukan melalui media massa dan tidak 

disampaikan kepada umum untuk diketahui, hal tersebut bukanlah berita. 

Artinya, fakta menjadi berita bila dilaporkan.  

Ketika internet meraih memontum pada pertengahan 1990-an. Matt 

Drudge mengawali Drudge Report pada 1994 sebagai sekedar email untuk 

sekelompok pendaftar yang tertarik pada kajian alternatif tentang politik dan 

masyarakat. Laporan tersebut berkembang sangat cepat dan menyerupai 
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weblog dan koran internet sejak tahun 1996 (Passante, 2008). Sejak itu 

banyak situs berita online bermunculan. 

Hafied Cangara dalam Passante (2008) menjelaskan bahwa para 

redaktur media memiliki ketajaman untuk mengangkat isu-isu yang perlu 

dibicarakan oleh mayarakat dan pemerintah. Isu-isu tidak hanya muncul dari 

anggota redaksi sendiri namun para pengelola media. Sehingga tidak 

terhindarkan lagi berita bisa dikonstruksi oleh berbagai kepentingan pemilik 

media.  

Hamad dalam Apriadi Tamburaka (2012) nilai berita dan nilai politik 

terutama yang berkaitan dengan kepentingan media masa itu sendiri, 

kepentingan masyarakat sebagai konsumen media massa tersebut. Suatu 

peristiwa politik akan sangat mungkin ditanggapi dengan cara yang berbeda 

oleh berbagai media massa, antara lain peletakan berita dan teknik 

kecendungan pemberitaannya. Dimana isi media massa mengenai peristiwa 

tersebut mendapat tanggapan yang berbeda oleh khalayak yang berbeda. 

Berkaitan dengan kegiatan jurnalistik dalam rangka mempengaruhi 

khalayak. Unsur keindahan sajian produk sangat diutamakan. Indah dalam 

arti dapat diminati dan dinikmati. Selain dibentuk dalam berbagai jenis, 

beritapun disajikan dengan konstruksi tertentu. Mencangkup headline (judul 

berita), lead (teras berita) dan body (kelengkapan atau penjelasan) 

(suhandang, 2010).  

Berita bukanlah refleksi dari realitas tetapi konstruksi realitas. Dimana 

selalu melibatkan pandangan, ideologi dan nilai dari wartawan atau media. 
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Semua proses konstruksi seperti fakta, sumber, pemakaian kata, gambar sampai 

editor andil dalam proses realitas yang dibangun untuk khalayak. 

Berita dikonstruksi dimulai dari wartawan dan yang kedua pada 

ekskutif media massa. Pada umumnya wartawan dan pemimpin redaksi 

memberikan prioritas terhadap liputan mengenai peristiwa politik tertentu 

atau mengangkat isu tertentu dengan mengabaikan peristiwa politik lainnya. 

Wartawan atau pelaku media memberikan penekanan terhadap persoalan 

tertentu dengan mengabaikan persoalan lainnya. Konstrusi realitas politik 

mengacu pada politik redaksi yang sudah digariskan.  

Agenda Setting yang dilakukan media massa terhadap polemik kpk vs 

polri merupakan contoh proses konstruksi berita. Konstruksi tersebut 

dibangun berdasarkan nilai keberpihakan suatu media massa. Kepentingan 

media dibingkai melalui pesan dengan simbol-simbol tertentu yang 

menggambarkan kebijakan sebuah media dalam mengkonstruksi berita. 

2.9   Nilai Berita 

Pemahaman secara umum yang penting diketahui dalam mengendus berita 

menurut Curtis D. MacDougall dalam Barus (2010) menyebutkan lima syarat 

yaitu: 

1. Kebaruan (timesliness)  

Waktu sangat mempengaruhi suatu berita karena berita harus 

menyangkut pada peristiwa yang baru terjadi dan actual. Sehingga diperlukan 

kecepatan sebab “jurnalisme adalah dunia sastra yang bergegas”. Akan tetapi, 

sesuatu yang sudah lama terjadi juga dapat menjadi baru kembali, jika 

seorang wartawan menemukan fakta terbaru seputar kejadian tersebut.  
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2. Jarak (proximity)  

Faktor jauh dekatnya peristiwa itu terjadi mempengaruhi peminat berita 

tersebut. Namun jarak bukan hanya dalam arti geografis, tetapi dapat pula 

dalam hal minat, bakat, dan profesi.  

3. Cuatan (prominence)  

Dalam kata lain yaitu tepat, lugas, ringkas, mudah diingat, dan cerdas 

untuk kata. Dalam bahasa Indonesia atau hal yang ulung pada diri seseorang, 

benda, tempat, serta peristiwa. Dalam hal ini berlaku istilah “name makes 

news”. Suatu peristiwa yang menyangkut orang terkenal atau sesuatu yang 

dikenal masyarakat merupakan berita penting.  

4. Daya Tarik kemanusiaan (Human interest)  

Semakin tinggi daya tarik kemanusiaan atau sentuhan manusiawi, 

semakin tinggi pula nilai berita tersebut. Sesuatu yang menyentuh sangat 

menggugah rasa kemanusiaan seseorang menambah nilai berit tersebut. Nilai 

sebuah berita akan bertambah tinggi jika unsur human interest dikelola 

dengan tepat. Terlalu banyak kejadian disekitar yang mempunyai daya tarik 

kemanusisaan sehingga muncul istilah “berita human interest”. 

5. Akibat (consequence)  

Nilai berita ditentukan oleh pengaruh, akibat, dan dampak yang 

mungkin dapat ditimbulkan terhadap masyarakat luas. Dampaknya bagi 

kehidupan politik, sosial dan ekonomi merupakan hal yang patut 

diperhitungkan dalam memperoleh berita. 
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6. Teliti (accuracy)  

Persoalan yang sering menjadi masalah pelik dan menimbulkan kasus 

yang merepotkan, bagi perusahhaan media masa maupun pembaca. Ketelitian 

dan kebenaran berkaitan dengan tuntutan akan kecermatan dalam menyusun 

berita agar memenuhi syarat aktualitas dan tenggat waktu (deadline).  

Pendapat Rulli Nasrullah (2014) bahwa realitas yang ada dalam berita 

bukanlah realitas yang objektif. Ada subjektifitas yang bermain didalamnya 

dan ini terbentuk melalui rutinaitas yang terjadi didalam manajemen 

redaksional. Realitas bukanlah laporan pertama, melaikan telah disesuaikan 

dengan kepercayan, nilai, dan pengharapan pilihan. Strategi yang dilakukan 

untuk menyesuaikan gaya dan meritualkan pembuatan berita tentang 

objektivikasi, antara lain: 

1. Penyajian yang kemungkinan bertentangan, dilakukan oleh jurnalis 

dalam kondisi dimana realitas yang terjai tidak dapat diungkapkan 

faktanya atau tersamarkan.  

2. Penyajian bukti yang mendukung untuk memperkuat pernyataan 

yang meragukan.  

3. Kebijaksanaan penggunaan tanda kutip dari narasumber untuk 

menguatkan pernyataan atau isu yang dikonstruk.  

4.  Penyusunan cerita dengan urutan yang tepat.  

5. Pelabelan analisis berita  

Suatu peristiwa memiliki nilai berita yang penting untuk diketahui 

dengan menggunakan penilaian khalayak, institusi media akan 
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mengkonstruksi peristiwa itu menjadi komoditas berita yang akan 

dikonsumsi oleh khalayak. Dalam komunikasi massa dikenal dengan agenda 

setting. Upaya pembingkaian (frame) suatu peristiwa menyediakan perangkat 

simplikasi, prioritas dan struktur tertentu dalam realitas. (Nasrullah, 2014) 

 

2.10 Framing 

2.10.1 Konsep Framing 

Framing merupakan sebuah alat yang digunakan dalam meyajikan 

masalah yang relatif kompleks, disampaikan kepada khalyak untuk 

mempengaruhinya secara kognitif (Scheufele & Tewksbury, 2006). Framing 

menjelaskan bagaimana orang menggunakan informasi dan fitur presentasi 

mengenai isu-isu yang membentuk kesan.  

Kemampuan manusia untuk menilai dan memikirkan sesuatu memiliki 

keterbatasan, sehingga kadang-kadang kita tidak sungguh-sungguh memaknai 

sesuatu. Keterbatasan tersebut realitas diatur oleh institusi sosial, dalam 

konteks komunikasi massa yakni media massa. 

Selain itu menurut Tankard, Hendrickson, Silbermann, Bliss, Ghanem 

dalam Apriadi Tamburaka (2012) menyatakan berita media juga cenderung 

untuk membingkai isu-isu dengan berbagai cara. Bingkai (frame) bisa 

didefinisikan sebagai gagasan pengaturan pusat untuk isi berita yang 

memberikan konteks dan mengajukan isu melalui pengguna pilihan, 

penekanan, pengucualian dan perincian. Tingkat kedua penentuan agenda 

juga dianggap sebagai fenomena yang disebut pembingkaian berita (media 
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framing). Ghamen mengidentifikasikan empat dimensi utama pembingkaian 

yang juga dianggap sebagi dimensi tingkat atribut agenda setting, yaitu: 

1. Topic artiket berita (apa yang dimasukkan dalam bingkai)  

2. Penyajian (ukuran dan penempatan)  

3. Atribut kognitif (detail-detail yang dimasukkan dalam bingkai)  

4. Atribut efektif (suasana gambar)  

Awalnya frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat 

kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, 

serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas 

(Sobur, 2012). Setelah itu dikembangkan oleh Goffman pada 1974, menyatakan 

bahwa frame seperti kepingan-kepingan prilaku yang membimbing individu 

dalam membaca realitas. 

Menurut Entman framing memiliki implikasi penting bagi komunikasi 

politik. Frame menuntut perhatian terhadap beberapa aspek dari realitas dengan 

mengabaikan elemen-elemen lainnya yang memiliki reaksi berbeda. Framing 

dalam teks berita merupakan kekuasaan yang tercetak merupakan identitas para 

aktor yang berkopetisi untuk mendominasi teks realitas (Sobur, 2012). 

Gambar 1.1 Proses Framing Menurut De Vreese 

 

 

 

 

      (sumber: Chang et al, 2009) 
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Sedangkan menurut G.J Aditjondro dalam Sobur (2012), framing 

merupakan metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu 

kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus. 

Pengambilan sudut pandang dan aspek tertentu dengan menggunakan istilah 

yang bisa dikonotasikan. 

Dari beberapa konsep framing disimpulkan bahwa frame dalam media 

berusaha membangun skema interpretasi. Konstrusi realitas yang dipilih 

berdasarkan sudut pandang dan sorot tertentu yang bisa menutupi atau 

menghilangkan realitas lainnya. 

Ada tiga bagian yang menjadi objek framing yaitu judul berita, focus 

beirta, dan penutup berita menurut Abrar dalam Alex Sobur (2012). Judul 

berita dalam framing menggunakan tehnik empati. Menciptakan “pribadi 

khayal” dalam diri khalayak. Fokus berita di framing menggunakan tehnik 

asosiasi, yaitu menggabungkan kebijakan actual dan focus berita. Sedangkan 

penutup berita di framing dengan menggunakan tehnik packing. Khalayak 

dibuat tidak berdaya untuk menolak ajakan yang dikandung dalam berita. 

Berita yang dikonstrusi membuat khalayak tidak berdaya untuk membantah 

kebenaran yang dibangun dalam berita. 

E.10.2 Model Framing 

Ada dua model analisis framing yang digunakan dalam konstruksi 

sebuah berita Alex Sobur (2012). Pertama, model Pan dan Kosicki yang 

merupakan modifikasi dari dimensi operasional analisis wacana van Dijk. 

Kedua,model Gamson dan Modigliani.  
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Model Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki terdapat empat dimensi 

structural teks berita sebagai perangakat framing. Pertama, struktur sintaksis; 

kedua, struktur skrip; ketiga, struktur tematik; kempat, struktur retoris. Model 

ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagi 

pusat organisasi ide. Frame berhubungan dengan makna yang berkaitan 

dengan elemen teks berita, kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata 

atau kalimat tertentu secara keseluruhan dalam berita. 

Sedangkan model Gamson dan Modigliani didasarkan pada pendekatan 

konstrusionis yang melihat representasi media berita dan artikel, terdiri dari 

package interpretative yang mengandung konstrusi makna tertentu. Dalam 

package terdapat dua struktur, yaitu core frame dan condensing symbols. 

Frame sebagai organisasi gagasan sentral atau alur cerita yang mengarahkan 

makna peristiwa yang dihubungkan dengan suatu isu (Sobur, 2012). Dalam 

Eriyanto yang berjudul Analisis Framing Konstruksi, Idiologi dan Politik 

Media bahwa Zongdang Pan dan Gerald M.Kosicki mengoperasionalkan 

empat dimensi structural teks berita sebagai perangkat framing. 

 




