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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam tinjauan pustaka ini akan dijelaskan beberapa pembahasan yaitu 

jurnalisme online, media online sebagai komunikasi massa, media dan berita dilihat 

dari paradigma konstruksionis, konstruksi realitas sosial, komunikasi politik di 

media massa, teori hierarki pengaruh isi media, dan framing. Dari sub sub 

penjelasan yang sudah disebutkan, diharapkan akan memperkuat rumusan masalah. 

2.1 Jurnalisme Online 

Jurnalisme online merupakan bentuk paling baru dari jurnalisme. Jurnalisme 

online memiliki kelebihan-kelebihan yang menawarkan peluang menyampaikan 

berita lebih besar dibandingkan jurnalisme konvensional. Deuze menyatakan 

bahwa perbedaan jurnalisme online dibanding jurnalisme konvensional terletak 

pada keputusan jenis baru yang dihadapi oleh para wartawan cyber. “Online 

Journalism harus membut keputusan-keputusan mengenai format media yang pling 

tepat mengungkapkan sebuh kisah tertentu dan harus mempertimbangkan cara-cara 

untuk menghubungkan kisah tersebut dengan kisah lainnya, arsip-arsip, sumber-

sumber, dan lain-lain melalui hyperlinks”9 

Jurnalisme online disebut juga jurnalistik masa depan (future journalism) yang 

terus berkembang seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 

Jurnalisme online memiliki karakteristik primer sebagai berikut: 

1. Unlimited Space. Memungkinkan halaman yang tak terbatas. Artikel dan 

berita bisa sepanjang dan selengkap mungkin, tanpa batas. 

                                                           
9 Septiawan Santana K, Jurnalisme Kontemporer (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005) hal. 

137 
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2. Audience Control. Memungkinkan audiens lebih leluas memilih 

berita/informasi. 

3. Nonlienarity. Tiap berita berdiri sediri sehingga audiens tidak harus 

membaca secara berurutan. 

4. Storage dan retrieval. Memungkinkan berita “abadi”, tersimpan 

(terarsipkan) dan bisa diakses kembali dengan mudah kapan dan dimana 

saja. 

5. Immediacy. Menjadikan informasi bisa disampaikan secara sangat cepat 

dan langsung. 

6. Multimedia Capability. Memungkinkan sajin berita berupa teks, suara, 

gambar, video, dan komponen lainnya sekaligus. 

7. Interactivity. Memungkinkan interaksi langsung antara redaksi dengan 

audiens, seperti melalui kolom komentar dan social media sharing10. 

Rafaeli dan Newhagen mengidentifikasi lima perbedaan utama antara 

jurnalisme online dan media massa tradisional, yaitu kemampuan internet untuk 

mengkombinasikan sejumlah media, tidak seorangpun dapat mengendalikan 

perhatian khalayak, internet dapat membuat proses komunikasi berlangsung 

berkesinambungan11. 

 

 

 

                                                           
10 Asep Syamsul M. Romli, “Jurnalistik Online – Istilah, Definisi, dan Karakteristik”, artikel 

(http://komunikasi.uinsgd.ac.id/jurnalistik-online-istilah-definisi-dan-karakteristik/ diakses pada 

22 September 2016) 
11 Septiawan Santana K, Jurnalisme Kontemporer (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005) 

hal.137 

http://komunikasi.uinsgd.ac.id/jurnalistik-online-istilah-definisi-dan-karakteristik/
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2.2 Media Online Sebagai Komunikasi Massa  

Media merupakan salah satu unsur dimana proses komunikasi berlangsung. 

Media adalah bentuk jamak dari medium yang berarti tengah atau perantara. Massa 

berasal dari bahasa Inggris yaitu mass, yang berarti kelompok atau kumpulan. 

Dengan kata lain, media massa merupakan sarana penyampaian komunikasi dan 

informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses 

oleh masyarakat secara luas pula12. 

Sejarah media massa memperlihatkan bahwa sebuah teknologi baru tidak  

pernah menghilangkan teknologi yang lama, namum mensubstansinya. Radio tidak 

menggantikan surat kabar, televisi tidak menggantikan radio, begitu pula dengan 

media online. Media baru yang bermunculan tidak dapat secara total 

mengeliminasinya, tetapi hanya melemahkannya13.  

Teori konvergensi menyatakan bahwa berbagai perkembangan bentuk media 

massa terus merentang dari sejak awal siklus penemuannya. Setiap model media 

terbaru tersebut cenderung merupakan perpanjangan, atau evolusi dari model-

model terdahulu. Dalam konteks ini, internet bukanlah suatu pengecualian. Internet 

adalah media terbaru yang mengkonvergensikan seluruh karakteristik dari bentuk-

bentuk terdahulu. Karena itu, apa yang berubah bukanlah subtansinya, melainkan 

mode-mode produksi dan perangkatnya14. 

Hal pokoknya adalah bahwa keunikan internet terletak pada efisiensinya 

sebagai sebuah media. Namun semestinya itu tidaklah menopengi fakta bahwa 

esensi komunikasi secara keseluruhan dan jurnalisme khususnya, tidak berubah. 

                                                           
12 Apriadi Tamburaka, Agenda Setting Media Massa (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012) hal.13 
13 Septiawan Santana K, Jurnalisme Kontemporer (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005) 

hal.135 
14 Ibid, 
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Awalnya, situs-situs berita sekedar mengadaptasi kandungan mereka untuk 

cyberspace. Kini mereka mengkreasi isi-isi orisinilnya yang secara spesifik 

didesain oleh internet15. 

Di era digital seperti saat ini, beragam pilihan media yang bisa digunakan untuk 

mengakses informasi semakin beragam. Kebutuhan akan informasi membuat 

masyarakat lebih memilih media yang cepat dan mudah diakses dimana saja dan 

kapan saja. Teknologi yang semakin mumpuni juga semakin menambah kecepatan 

mendapatkan informasi dengan cepat. Contohnya saja smartphone, dengan 

smartphone masyarakat bisa mengakses informasi yang dibutuhkan dengan cepat 

dimana saja dan kapan saja secara online. Media online saat ini memang lebih 

banyak dipilih untuk mendapatkan informasi secara cepat. Adapun karakteristik 

media online menurut Asep Syamsul M. Romli (2012) yang dikutip oleh Wahono 

(2016)16, yaitu: 

a. Multimedia 

Dapat memuat atau menyajikan berita/informasi dalam bentuk teks, audio, 

video, grafis, dan gambar secara bersamaan. 

b. Aktualitas 

Berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian. 

c. Cepat 

Begitu di posting atau di upload, langsung bisa diakses semu orang. 

d. Update 

                                                           
15 Ibid., hal.136 
16 Eko Puji Wahono, Bingkai Media Online Mengenai Isu LGBT di Indonesia.  (Universitas 

Muhammadiyah Malang. 2016) 
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Pembaharuan (updating) informasi dapat dilakukan dengn cepat baik dari 

sisi konten mupun redaksional, misalnya kesalahan ketik/ejaan. Kita belum 

menemukan istilah “ralat” di media online sebagaimana sering muncul di 

media cetak. Informasi pundisampaikan secara terus-menerus. 

e. Kapasitas Luas 

Halaman web bisa menampung naskah sangat panjang. 

f. Fleksibilitas  

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

terbit bisa kapan saja dan bisa setiap saat. 

Pengertian media online secara umum yaitu segala jenis atau format media 

yang hanya bisa diakses melalui internet yang berisikan teks, foto, video, dan suara. 

Dalam pengertian umum ini, media online juga bisa dimaknai sebagai sarana 

komunikasi secara online.  

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa media online juga bisa 

digunakan sebagai medium untuk berkomunikasi dengan khalayak. Dalam proses 

komunikasi massa, disamping melibatkan unsur-unsur komunikasi sebagaimana 

umumnya, dibutuhkan juga peran media sebagai alat untuk 

menyampaikan/menyebarkan informasi. Komunikasi massa adalah proses 

komunikasi yang dilakukan media massa dengan berbagai tujuan komunikasi untuk 

menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Adapaun unsur-unsur penting 

dalam komunikasi massa, yaitu: (a) komunikator, (b) media massa, (c) 
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informasi/pesan massa, (d) Gatekeeper, (e) khalayak/publik, dan (f) umpan 

balik/feedback17.  

Media massa merupakan alat utama dalam komunikasi massa dan perilaku 

masyarakat berkaitan dengan peran media massa. Keterkaitan antar fenomena itu 

tidak akan lepas dari media massa. Kesimpulannya adalah media massa dapat 

secara langsung mempengaruhi pemikiran masyarakat. Menurut teori Difusi 

Inovasi yang dikemukakan oleh Everett Rogers bahwa, komunikator yang 

mendapatkan pesan dari media sangat kuat untuk mempengaruhi orang-orang. 

Dengan demikian adanya inovasi (penemuan), lalu disebarkan (difusi) melalui 

media massa akan kuat mempengaruhi massa untuk mengikutinya18. Penjelasan 

diatas dapat dilihat bagaimana media memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk 

membentuk opini publik. 

Media online saat ini memang banyak digandrungi oleh masyarakat. Bahkan 

para jurnalis di Indonesia pun menggunakan media online sebagai sumber 

beritanya. Seperti yang dilansir antaranews.com pada 21 Mei 2013, Technical 

Advisor Maverick Ong Hock Chuan di Jakarta mengemukakan bahwa dalam survei 

yang dilakukan terhadap 363 jurnalis dari delapan wilayah Indonesia untuk 

mengetahui pola penggunaan media sosial baik di kalangan jurnalis maupun 

organisasi media bahwa survei tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 54% jurnalis 

memilih media online sebagai sumber informasi, jauh mengungguli media-media 

lainnya19.  

                                                           
17 Apriadi Tamburaka, “Agenda Setting Media Massa” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) 

hal.15 
18 Nurrudin, Pengantar Komunikasi Massa (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) 
19 Muhammad Razi Rahman, “Media Online Sumber Utama Informasi Jurnalis” Berita, 

(http://m.antaranews.com/berita/357947/media-online-sumber-utama-informasi-jurnalis diakses 20 

April 2016) 

http://m.antaranews.com/berita/357947/media-online-sumber-utama-informasi-jurnalis
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Walaupun media online banyak digunakan oleh masyarakat bahkan jurnalis 

dalam mendapatkan informasi, tetapi seperti yang sudah dikemukakan oleh Santana 

(2005) bahwa media baru tidak akan bisa menghilangkan media tradisional. Begitu 

juga media online yang tidak bisa menggantikan media cetak. Media cetak tetap 

memiliki pasar tersendiri dan memiliki kredibilitas yang lebih dibandingkan media 

online20. 

 

2.3 Media dan Berita Dilihat dari Pandangan Kosntruksionis 

Pandangan Konstruktivis dan positivis memang selalu berbeda dalam menilai 

media dan berita. Bagi kaum positivis, media adalah sarana bagaimana pesan 

disebarkan dari komunikator kepada khalayak. Media dalam positivis hanya saluran 

untuk menggambarkan realitas bukan turut berperan membentuk realitas21. Dalam 

pandangan konstruktivis, media bukanlah sekedar alat saluran yang bebas, tetapi 

media juga sebagai subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan 

pandangan, bias, dan pemihakannya. Media disini dipandang sebagai agen 

konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas22. 

Begitu pula dengan berita. Bagi kaum positivis, berita merupakan informasi 

yang diberikan sebagai representasi dari sebuah realitas. Berita adalah cermin dan 

refleksi dari kenyataan. Karena itu, berita haruslah sama dan sebangun dengan fakta 

yang hendak diliput. Pernyataan ini ditolak oleh kaum konstruktivis. Menurutnya, 

berita adalah hasil dari konstruksi sosial dimana selalu melibatkan pandangan, 

ideologi perusahaan, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Konstruksi atas 

                                                           
20 Septiawan K. Santana, Jurnalisme Kontemporer (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005)  
21 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media (Yogyakarta: LKis, 2002) 

hal.22 
22 Ibid., hal.23 
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realitas sangat tergantung pada bagaimana fakta tersebut dipahami dan dimaknai. 

Berita tidak mungkin hanya sebagai cerminan dan refleksi dari realitas, karena 

berita yang terbentuk adalah konstruksi atas realitas. Perbedaan pandangan antara 

positivis dan konstruksionis dalam memahami berita, mengakibatkan perbedaan 

pula dalam penilian kinerja seorang wartawan. Karena diandaikan ada realitas 

objektif, maka berita yang baik haruslah mencerminkn realitas tersebut. Hal 

berbeda dalam konsepsi konstruksionis. Berita bukanlah representasi dari sebuah 

realitas. Berita yang kita baca pada dasarnya adalah hasil konstruksi dari kerja 

jurnalistik. Semua proses konstruksi (mulai dari memilih fakta, sumber, pemakaian 

kata, gambar, sampai dengan penyuntingan) memeberi andil bagaimana relitas 

tersebut hadir dihadapan khalayak23. 

Sebuah teks berita terhadap realitas haruslah dipandang sebagai konstruksi atas 

realitas. Karenanya, sangat potensial terjadi peristiwa yang sama tetapi dikonstruksi 

secara berbeda. Wartawan bisa jadi memiliki pandangan yang berbeda ketika 

melihat suatu peristiwa, dan itu bisa dilihat dari bagaimana ia mengkonstruksi 

peristiwa tersebut ke dalam teks berita. Berita dalam pandangan konstruksi sosial 

bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang riil. Berita disini merupakan 

produk interaksi wartawan dengan fakta. Dalam proses internalisasi, wartawan 

dilanda oleh realitas. Realitas diamati oleh wartawan dan diserap dalam kesadaran 

wartawan. Dalam proses eksternalisasi, wartawan menceburkan dirinya untuk 

                                                           
23 Ibid., hal.25-26 
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memaknai realitas. Konsepsi tentang fakta diekspresikan untuk melihat realitas 

hasil dari berita adalah proses dari interaksi dan dialektika tersebut24. 

Seorang ahli sosiologi Gaye Tuchman menyatakan bahwa “Berita merupakan 

konstruksi realitas sosial. Tindakan membuat berita adalah tindkan mengkonstruksi 

realitas itu sendiri, bukan penggambaran berita. Berita adalah sekutu bagi lembaga-

lembaga yang berlegimitasi dan bahwa berita juga melegimitasi status quo. 

Tuchman mengaitkan profesionalisme berita dan orgnisasi berita dengan 

kemunculan kapitalisme koorporat. Menurutnya berita adalah sumber daya sosial 

yang konstruksinya membatasi pemahaman anlitis tentang kehidupan 

kontemporer25. 

 Khususnya lagi pada pemberitan politik, drama yang ada dalam dunia 

politik menjadi potret yang menarik oleh para wartawan. Mengenai lawan jadi 

kawan dan kawan jadi lawan atau saling menikam satu sama lain dan para aktor 

politik yang saling berlomba-lomba mendapatkan simpatik publik. Itu semua 

merupakan pemberitan yang menarik untuk dikonstruksi. Maka dari itu politik 

merupkan salah satu dari pemberitaan yang selalu diminati oleh khalayak.  

2.4 Konstruksi Realitas Sosial 

Sebuah realitas sosial tidak berdiri sendiri tanpa kehadiran individu, baik 

didalam maupun diluar realitas tersebut. Realitas sosial itu memiliki makna ketika 

realitas sosial dikonstruksi dan dimaknai secara subjektif oleh individu lain sehingg 

memantapkan realitas tersebut secara objektif. Individu mengkonstruksi realitas 

                                                           
24 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media (Yogyakarta:LkiS, 2002) 

hal.25-26 
25 Apriadi Tamburaka, Agenda Setting Media Massa (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012) hal.89 
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sosial dan mengkonstruksinya ke dalam dunia nyata, memantapkan realitas tersebut 

berdasarkan subyektifitas individu lain dalam institusi sosialnya26.  

Bahasa merupakan instrumen utama dalam proses konstruksi sosial untuk 

menceritakan sebuah realitas. Lebih jauh dari itu, keberadaan bahasa didalam media 

massa tidak lagi sebagai alat semata untuk menggambarkan sebuah realitas, 

melainkan bisa menentukan gambaran (makna citra) mengenai suatu realitas 

(realitas media) yang akan muncul di benak khalayak27. Bahkan menurut Halliday, 

bahasa dikontrol oleh struktur sosial tertentu dan struktur sosial tersebut 

dipertahankan dan ditransmisikan melalui bahasa. Penggunaan bahasa berimplikasi 

pada bentuk konstruksi realitas dan makna yang dikandungnya. Pilihan kata dan 

cara penyajian suatu realitas ikut menentukan struktur konstruksi realitas dan 

makna yang muncul darinya. Melalui penggunaan bahasa sebagai simbol yang 

paling utama, wartawan mampu menciptakan, memelihara, mengembangkan dan 

bahkan meruntuhkan suatu realitas28. 

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui bukunya “The Social 

Contruction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge” (1996), 

menjelaskan bahwa individu secara terus menerus menciptakan suatu realitas yang 

dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Teori dan pendekatan sosial atas 

realitas oleh Berger dan Luckmann telah direvisi dengan melihat fenomena media 

massa menjadi sangat subtansi dalam proses eksternalisasi, subjektifitas, dan 

internalisasi. Subtansi “teori konstruksi sosial media massa” adalah para sirkulasi 

informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan 

                                                           
26 Alex Sobur, Analisa Teks Media (Bandung: remaja Rosdakarya, 2002) hal. 90 
27 Ibnu Hamad, Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa (Jakarta: Granit, 2004) hal.12 
28 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media (Yogykarta: Lkis, 2012) 

hal. xi 
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sangat cepat dan sebarannya merata. Realitas yang terkosntruksi itu juga 

membentuk opini massa29. 

Tahapan konstruksi tidak terjadi begitu saja, namun terbentuknya proses 

tersebut melalui beberapa tahapan penting. Dari konten konstruksi sosial media 

massa, proses kelahiran konstruksi sosisal media massa melalaui tahap-tahap 

sebagai berikut:  

1. Tahap menyiapkan materi konstruksi. 

Menyiapkan materi konstruksi sosial media massa adalah tugas redaksi 

media massa, tugas ini didistribusikan pada desk editor yang ada disetiap 

media massa. Masing-masing media memiliki desk yang berbeda-beda 

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

menjadi fokus media massa, terutama yang berhubungan dengan tiga hal 

yaitu tahta, harta, wanita. Selain itu, ada juga fokus-fokus lain seperti 

informasi yang menyentuh perasaan banyak orang, yang sensitivitas, 

sensualitas, maupujn kengerian. Ada tiga yang penting dalm penyiapn 

materi konstruksi sosial yaitu: (1) keberpihakan media massa pada 

kapitalisme, (2) keberpihakan semu kepada masyarakat, (3) keberpihkan 

kepada kepentingan umum. 

2. Tahapan selebaran konstruksi. 

Selebaran kosntruksi media massa dilakukan melalui strategi media massa. 

Konsep konkret strategi media massa masing-masing berbeda, namun 

prinsip utamanya adalah real time. Yang dimaksud real time adalah konsep 

terbitnya, seperti harian, minggun, atau bulanan. 

                                                           
29 Apriadi Tamburaka, Agenda Setting Media Massa (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hal.75 
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3. Tahap pembentukan konstruksi  

Dalam tahap ini, pembentukn konstruksi citra merupakan bangunan yang 

diinginkan dalam tahap konstruksi, dimana bangunan konstruksi citra 

dibangun oleh media massa ini terbentuk dalam dua model yakni model 

good news dan model bad news. Model good news adalah model yang 

cenderung mengkonstruksi suatu pemberitan aagar memebrikan citra baik 

pada objek berita tersebut. Sedangkan model bad news adalah model yang 

cenderung mengkonstruksi suatu pemberitaan agar memberikan citra buruk 

bagi objek berita tersebut. 

4. Tahap konfirmasi 

Konfirmasi adalah tahapn ketika media massa maupun pembaca dan 

pemirsa memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk 

terlibat dalam tahap pembentukan kosntruksi. Bagi media, tahapan ini perlu 

sebagai bagian untuk memberi argumentasi terhadap alasan-alasannya 

konstruksi sosial30. 

2.5 Komunikasi Politik di Media Massa 

Komunikasi politik menurut Dahlan (1999) ialah suatu bidang yang menelaah 

perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik 

atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Dengan demikian, komunikasi politik 

bisa dirumuskan sebagai suatu proses penyampaian informasi mengenai pesan-

pesan politik dari komunikator terhadap komunikan dengan tujuan untuk membuka 

                                                           
30 Ibid., hal.75-82 



20 
 

wawasan serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target 

politik31. 

Pada dasarnya saluran komunikasi politik sama dengtan saluran komunikasi 

umumnya, yakni alat atau sarana yang memudahkan penyampaian pesan politik. 

Saluran tersebut tidak hanya mencangkup alat, sarana, dan mekanisme (mesin 

cetak, radio, dsb.) tetapi yang paling pokok adalah manusianya. Manusia sebagai 

otak perumusan pesan politik melalui sarana yang ada di media massa32. 

Karenanya, aktor politik memanfaatkan media massa untuk menyebarluaskan 

pembicaran-pembicaraan politik dengan harapan pencapaian tujuan politiknya 

lebih besar. 

Hubungan antara media dengan pemerintah sudah berjalan sekian lama dan 

hubungan tersebut tidak bisa dipisahkan. Bukan saja karena wartawan 

membutuhkan para politisi sebagai sumber informasi berita, tetapi juga para politisi 

membutuhkan media untuk menyampaikan pikiran-pikirannya maupun kebijakan 

yang mereka ambil untuk kepentingan orang banyak. Media massa dalam 

komunikasi politik menjadi penggerak utama dalam usaha mempengaruhi individu 

terhadap terpaan berita yang diterimanya. Oleh karena itu, media massa sering 

menjadi saluran yang sering digunakan dalam menyampaikan informasi politik. 

Bahkan media massa dilihat sebagai alat yang mampu mempengaruhi pemikiran 

masyarakat terhadap realitas sosial yang terjadi di masyarakat.  

 

 

                                                           
31 Hafied Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi (Jakarta: Rajawali Press, 

2009) hal. 35 
32 Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media (terjemahan) (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1993) hal. 167 
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Gambar 2.1  

Pola Hubungan antara Masyarakat, Media, dan Pemerintah 

Masyarakat      Media 

 

 

       

 

        Pemerintah 
 Sumber: Cangara, 2009:136. 

 

Dari gambar diatas terlihat adanya mitra kerja sama segitiga antara masyarakat, 

media, dan pemerintah. Demikian pula dalam hal pengawasan, bukan hanya media 

yang memiliki hak pengawasan terhadap pemerintah dan masyarakat. Tetapi juga 

ketiganya saling mengawasi satu sama lain. Pengawasan dalam media tidak 

diartikan sama dengan pembredelan atau kontrol dalam bentuk sensor, melainkan 

pengendalian agar tetap berada dalam landasan yang sudah ditetapkan33.   

Dalam pembentukan opini publik, media memegang peranan penting. Karena 

media massa pada umumnya terlibat dalm pembuatan wacana politik dengan 

mengkonstruksi peristiwa-peristiwa politik. Selain itu media massa dalam 

komunikasi politik seringkali tidak hanya bertindak sebagai “mediasi politik” 

melainkan juga sebagai “agen politik” yang berhubungan langsung dengan 

kekuatan politik34. 

Berita sering menampilkan tokoh-tokoh penting melalui wawancara, talkshow 

untuk mendukung suatu isu atau mendapat suatu alasan agar nilai itu bisa diterima 

oleh publik. Dukungan-dukungan dari pendapat tokoh dan komentar para ahli 

menjadi dukungan bagi berita itu sendiri dan khalayak membutuhkan ini. Media 

                                                           
33 Hafied Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi (Jakarta: Rajawali Press, 2009) 

hal. 136 
34 Apriadi Tamburaka, Agenda SettingMedia Massa (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hal.89 
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massa juga merasa perlu hal ini dilakukan sebagai sesuatu yang mesti dilakukan 

untuk menciptaka realitas ini35. 

 

2.6 Teori Hirarki Pengaruh Isi Media  

Teori hirarki pengaruh isi media (Theories of Influence on Mass Media 

Content) diperkenalkan oleh  Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese. Teori ini 

menjelaskan tentang pengaruh terhadap isi media pada suatu pemberitaan, baik dari 

pengaruh internal dan eksternal36 .  

Shoemaker dan Reese membagi lima kategori utama pengaruh isi media, yaitu: 

1. Pengaruh dari pekerja media secra individu. Diatara pengaruh-pengaruh 

ini adalah karakteristik pekerja komunikasi, latar belakang profesional dan 

kepribadian, sikap pribadi dan peran-peran profesional. 

2. Pengaruh-pengaruh rutinitas media. Apa yang diterima media massa 

dipengaruhi praktik-praktik komunikasi sehari-hari komunikator.termasuk 

deadline dan kendala waktu lainnya, kebutuhan ruang dalam penerbitan, 

struktur penulisan berita, nili berita, standart objektivitas dan kepercyaan 

reporter pada sumber-sumber berita. 

3. Pengaruh orgnasasi media terhadap isi berita. Organisasi media 

memiliki beberapa tujuan, dan menghasilkan uang sebagai salah satu yang 

paling umum digunkan. Tujuan-tujuan organisasi media ini bisa berdampak 

pada isi berita melalui berbagai cara. 

                                                           
35 Ibid., hal 90 
36 Eko Puji Wahono, Bingkai Media Online Mengenai Isu LGBT di Indonesia (Analisis framing 

pemberitaan tentang pernikahan sesama jenis pada merdeka.com dan republika.co.id bulan Juli 

2015), (Universitas Muhammadiyah Malang, 2016) 
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4. Pengaruh luar organisasi media terhadap isi berita. Pengaruh ini 

meliputi kelompok-kelompok kepentingan yang melobi untuk mendapatkan 

persetujuan (atau menentang) jenis-jenis isi tertentu. 

5. Pengaruh ideologi. Ideologi menggambarkan fenomena tingkat 

masyarakat seperti sistem nilai ekonomi kapitalis, kepemilikan pribadi, 

pencapaian laba dengan wiraswasta untuk kepentingan pribadi dan  pasar 

bebas. Ideologi yang menyeluruh ini mungkin mempengaruhi isi media 

massa dengan banyak cara.37 

Dalam teori ini dapat dilihat bagaimana setiap media memiliki pengaruh yang 

berbeda-beda dari setiap level dalam mengkonstruksikan berbagai realitas atau 

peristiwa serta realitas yang akan disiarkan. Misalnya media massa memiliki level-

level tertentu dalam membentuk sebuah ideologi pada sebuah isi pesan media.  

2.7 Teori Ekonomi Politik Media 

 

Pendekatan teori ini memusatkan pad pengertian ekonomi politik sebagai studi 

mengenai relasi sosial, khususnya yang menyangkut relasi kekuasaan, baik dalam 

produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya (koran, majalah, buku, film, dsb). 

Teori ini menganggap bahwa kepemilikan media pada segelintir elit pengusaha 

telah menyebabkan penyakit sosial. 

 Tiga karakteristik penting ekonomi politik media yaitu: 

1. Awal studi perubahan sosial dan transformasi sejarah. 

                                                           
37 Apriadi Tamburaka, Agenda Setting Media Massa, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) 

hal.52-53 
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2. Ekonomi politik juga memiliki ketertarikn dalam memeriksa sosial secara 

keseluruhan hubungan sosial yang membentuk lapangan ekonomi, politik, 

sosial dan kultural. 

3. Ekonomi politik berkomitmen pada filosofi moral, memiliki ketertrikan 

dalam nilai sosial dan prinsip moral. 

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa teori ekonomi politik mempelajari 

elite atas institusi ekonomi seperti bank pasar, pasar saham, lalu berusaha 

menunjukkan kendali dn mempengaruhi banyak institusi sosial termasuk media 

massa. 

 

2.8 Framing 

Gagasan mengenai framing pertama kali dilontarkan oleh Baterson pada tahun 

195538. Analisis framing dalam perspektif komunikasi dipakai untuk membedah 

cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati 

strategi-strategi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih 

bermakna, lebih meraik, atau lebih diingat, untuk menggiring interprestasi khalayak 

sesuai dengan perspektifnya39.  

Ada beberapa definisi framing sendiri menurut para ahli. Menurut Robert N. 

Entman, framing adalah proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian 

tertentu dari peristiw itu lebih menonjol dibanding aspek lain. Ia juga menyertakan 

penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu 

mendapatkan alokasi lebih besar dibanding sisi yang lain. Menurut Todd Gitlin, 

framing merupakan strategi bagaimana realitas dibentuk dan disederhanakan 

                                                           
38 Alex Sobur, Analisa Teks Media (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) hal.161 
39 Ibid., hal.164 
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sedemikian rupa utnuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa 

ditampilakn dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian 

khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan, dan 

presentasi aspek tertentu dari realitas. Yang terakhir dan yang paling populer adalh 

menurut Zhongdang Pan dan Gerard M. Kosicki, menurut mereka analisis framing 

adalah strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan 

dalam mengkode informasi, melahirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan 

rutinitas dan konvensi pembentukan berita40 

Ada dua aspek didalam framing. Pertama, memilih fakta/realitas. Proses 

memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat 

peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua 

kemungkinan: Pertama, apa yang dipilih (include) dan apa yang dibuang (exclude). 

Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang 

dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, 

kalimat dan proposisi apa, foto dan gambar apa, dan sebagainya41. 

Menurut Pan dan Kosicki, perangkat framing dibagi dalam empat struktur 

besar. Pertama, struktur sintaksis. Sintaksis berhubungan dengan bagaimana 

wartawan menyusun peristiwa dalam bentuk susunan umum berita. Struktur ini 

dapat diamati dari bagan berita(lead, latar,  headline, kutipan yang diambil, dsb.). 

Kedua, struktur skrip. Struktur skrip berhubungan dengan bagaimana wartawan 

mengisahkan atau menceritakan peristiwa dalam bentuk berita. Ketiga, struktur 

tematik. Tematik berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan 

                                                           
40 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media (Yogyakarta: LkiS, 2012) 

hal.67-68 
41 Ibid., hal.69-70 
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pandangan atas peristiwa ke daloam proposisi, kalimat atau teks secara 

keseluruhan. Keempat, struktur retoris. Retoris berhubungan dengan bagaimana 

wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita. Struktur ini melihat bagaimana 

wartawan memakai pilihan kata, idiom, grafik, dan gambar yang dipakai bukan 

hanya mendukung tulisan melainkan juga menekankan arti tertentu kepada 

pembaca42. 

                                                           
42 Ibid., hal 255-256 


