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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang  

Komunikasi adalah cara yang dilakukan oleh manusia untuk menyampaikan 

dan menerima pesan sebagai komunikator dan komunikan. Melalui komunikasi, 

apapun bentuknya baik verbal dan nonverbal pula segala ide dapat tersampaikan. 

Menurut Harold Lasswell (Winarni, 2003: 3), cara yang baik untuk 

menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

berikut: ‘Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?’ Atau 

‘Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh 

Bagaimana?’. Cara inilah yang banyak digunakan oleh penghubung si penyampai 

dan penerima pesan yakni media. 

Media merupakan jembatan bagi keduanya untuk melakukan interaksi. 

Media menjadikan setiap proses komunikasi semakin nampak menarik. Media 

sebagai salah satu item proses komunikasi yang mampu menghadirkan audio, 

visual atau bahkan kombinasi keduanya sebagai penegasan pesan yang 

disampaikan. Dengan begitu, pesan yang akan disampaikan bisa lebih representatif. 

Kemudian media dengan semua kelebihan yang dimiliki menjelma menjadi pesona 

menakjubkan jika ditujukan pada manusia banyak atau massa. Selebihnya, dalam 

ulasan ini media yang dimaksud peneliti adalah media massa khususnya cetak. 

Kekuatan yang sering kita sebut dengan media massa ini akhirnya menjadi pilihan 

bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Secara dinamis, eskalasi arus 
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kebutuhan akan informasi yang up to date menjadi sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat (Winarni, 2003: 5-7). 

Terdapat beragam jenis media massa yang saat ini digunakan oleh 

masyarakat umum untuk mencari berbagai informasi. Media komunikasi massa 

yaang saat ini masih digunakan oleh masyarakat antara lain media cetak, media 

elektronik dan media online. Media massa cetak yang penyampaian pesannya 

secara tertulis dan tersajikan gambar seperti koran, tabloid, majalah, dan masih 

banyak lagi. Sedangkan media elektronik penyampaian pesan atau infomasinya 

berupa gambar dan suara seperti televisi dan radio. Media online menyajikan 

infomasinya secara tekstual dan gambar namun mereka menggunakan teknologi 

internet untuk menyebarkan infomasi tersebut (Hidayatullah, 2010: 41-42). 

Ragam dari surat kabar yang ada, merupakan dampak dari banyaknya 

perusahaan meda massa cetak yang menawarkan berbagai pilihan informasi yang 

dikemas dalam bentuk rubrikasi. Dengan perkembangan teknologi, surat kabar 

berusaha selalu menjadi media yang mengutamakan kepuasan pembaca dalam hal 

penyajian informasi. Dalam kegiatannya sebagai media komunikasi massa, surat 

kabar menyajikan beragam informasi kepada pembaca berupa berita, gambar atau 

foto, tajuk, surat pembaca, kisah sukses, profil, kriminal, wisata, pilitik, maupun 

artikel-artikel lainnya (Hidayatullah, 2010: 45). 

Surat kabar dalam proses pemberitaanya tidak bisa lepas dari realitas. Di 

dalam kehidupan ini, realitas dianggap merupakan suatu aset berharga dalam dunia 

permediaan. Peristiwa yang dinilai mempunyai news value oleh media, dikemas 

sedemikian rupa sebelum kemudian disajikan kepada khalayak. Sedangkan dalam 
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proses tersebut terdapat gatekeeper yang berfungsi sebagai pengontrol infoprmasi 

yang harus diberitakan. Mereka mengkonsep serta memberi konteks segala 

peristiwa penting dan menarik yang ada di masyarakat, untuk kemudian dijadikan 

sebuah rangkaian kata dalam kalimat berita (Baran, 2008: 19). 

Media massa seperti surat kabar dapat mengkonstruksi realitas yang 

menjadi sebuah berita. Tidak Mengherankan jika kita setiap hari bisa menyaksikan 

bagaimana sebuah peristiwa yang sama diberitakan secara berbeda oleh media. Ada 

peristiwa yang diberitakan, ada yang dihilangkan. Ada yang menganggap penting, 

ada yang menganggap sebagai berita yang ‘tak laku’. Ada peristiwa yang dimaknai 

secara berbeda, dengan wawancara dan orang yang berbeda, dengan titik perhatian 

yang berbeda. Semua kenyataan ini menyadarkan kita betapa subjektifnya media. 

Mengetengahkan perbedaan semacam ini, tentu bukan menkankanbias atau distrosi 

dari pemberitaan media. Ini dipaparkan untuk memberikan ilustrasi bagaimana 

berita yang kita baca setiap hari telah melalui proses konstruksi (Sobur, 2009: 80). 

Proses konstruksi realitas yang dilakukan oleh meda merupakan usaha 

“menceritakan” (konseptualitas) sebuah peristiwa atau keadaan. Realitas tersebut 

tidak serta melahirkan berita, tetapi melalui proses interaksi antara penulis berita 

atau wartawan dengan fakta. Hal serupa juga disampaikan oleh Hamad dalam 

bukunya Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa. Ia menyatakan bahwa 

banyak aspek pada media massa yang membuat dirinya penting dalam kehidupan 

politik dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Dalam kaitannya dengan 

permasalahan ini, masih banyak media massa yang masih mempertahankan dirinya 

sebagai media yang juga ikut berpartisipasi dalam membentuk pemikiran 
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masyarakat dalam berpolitik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mencoba untuk 

mengungkap konstruksi media massa terhadap sebuah pemberitaan politik 

Pembuatan berita pada dasarnya merupakan proses penyusunan atau konstruksi 

kumpulan realitas, sehingga menimbulkan wacana yang bermakna (Hamad, 2004: 

11) 

Dalam proses konstruksi realitas, bahasa adalah unsur yang utama, ia 

merupakan instrumen pokok untuk menceritakan realitas. Bahasa adalah alat 

konseptualitas dan alat narasi. Jika dicermati secara teliti, seluruh isi media cetak 

maupun elektronik menggunakan bahasa, baik bahasa verbal (katakata tertulis atau 

lisan) maupun bahasa nonverbal (gambar, foto, gerak-gerik, angka, dan tabel) 

(Hamad, 2004: 12) 

Berita adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. 

Dunia sudah memasuki era informasi dimana informasi menjadi sebuah kebutuhan 

primer bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Keberadaan berita yang penting 

menuntut adanya ketepatan, akurasi, dan fakta yang memiliki kebenaran. Berita 

merupakan gambaran dari fakta. Sebuah fakta akan tergambarkan dengan jelas, 

apabila fakta tersebut menjelaskan tentang apa, siapa, kapan, dimana, mengapa dan 

bagaimana. Unsur-unsur tersebut dikenal dengan istilah 5W + 1H. Unsur-unsur 

tersebut, tak terkecuali berlaku dalam manajemen komunikasi massa. Dari sudut 

pandang itu, kemudian yang penting teori jurnalistik sebagai acuan untuk 

mengelola informasi media massa. Karena, secara teoritik jurnalistik adalah 

merupakan aktivitas mencari, mengolah dan menyampaikan informasi kepada 
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masyarakat dalam bentuk tulisan, suara dan gambar dengan menggunakan media 

massa (Hidayatullah, 2010:43) 

Seperti pada tanggal 2 Maret 2018 lalu, masyarakat Jawa Timur, 

khususnya Malang dan Surabaya menunggu derby terpanas Jawa Tmur dalam ajang 

Piala Gubernur Kaltim (PGK), merupakan sejarah baru dimana hampir selama 8 

tahun (Ganyang Persebaya, 2018). Tim sepak bola kesayangan mereka tidak pernah 

bertandang sejak tanggal 21 Oktober 2010, dimana Arema pada kala itu berhasil 

melumat Persebaya dengan skor 1-0 di ajang Indonesia Super League (ISL) 

(lanjutan Ganyang Persebaya, 2018) Tentunya peristiwa ini menjadi perhatian 

Aremania dan Bonek Mania, tak hanya mereka, perspun juga ikut ‘memeriahkan’ 

momen istimewa tersebut.  

Hal serupa juga dilakukan oleh panitia pelaksana yang menyiapkan skema 

pengamanan pertandingan Arema FC dengan Persebaya Surabaya di Stadion 

Kanjuruhan. Agar tak makan korban. Arema FC menjamu Persebaya FC di Stadion 

Kanjuruhan pada Sabtu (6/10). Panpel berupaya semaksimal mungkin untuk 

mengamankan pemain tuan rumah dan tamu, wasit, serta penonton. karena itu 

Spanduk dilarang pada tribune berdiri, himbauan tidak menyanyikan lagu rasis, 

penjagaan di setiap tribune dan pintu masuk. Satu tiket satu orang demi 

menghindari Peristiwa di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang 

memakan korban suporter Persija Jakarta yang dikeroyok Suporter Persib Bandung 

berujung sanksi terhadap klub dan panpel (Panpel Matangkan Skema Pengamanan 

Arema Vs Persebaya, 2018), menjadi acuan Panpel Arema FC menjaga situasi laga 

yang kondusif dan aman. 
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Meskipun pertandingan ini mempertemukan 2 tim besar Jawa Timur dan 

tak semua media memuat sajian berita pertandingan Arema FC dan Persebaya 

sebagai headline di medianya, media koran Jawa Post dan Malang Post mempunyai 

ketertarikan sendiri. Dalam harian Jawa Pos mereka memuat dengan judul “Duel 

yang Dirindukan” sedangkan harian Malang Post memuat dengan judul “Ini Derby, 

Ini Perang!”. Sebelumnya pada tanggal 20 Desember 2015 lalu, Malang Post juga 

pernah menuliskan pemberitaan Arema VS Persebaya (yang kala itu Persebaya 

mengalami permasalahan internal dan berganti nama menjadi Surabaya United) 

dalam liga Jendral Sudirman Cup 2015 dengan headline “Buang Surabaya United” 

(Buang Surabaya United, 2015) Dalam edisi tersebut, Malang Post memfokuskan 

pemberitaan seputar tewasnya suporter Arema yang dikeroyok oleh suporter 

Surabaya United yakni Bonek. 

Dari definisi konsep komunikasi dan jurnalistik tersebut dapat ditarik 

kesimpulan tentang hubungan antara ilmu komunikasi dengan jurnalistik, bahwa 

dalam komunikasi itu ada yang menggunakan media massa sebagai wadah 

penyampaian pesannya (disebut dengan komunikasi massa), dan untuk 

memproduksi pesan yang akan disampaikan kepada khalayak tersebut memerlukan 

cara atau aktivitas jurnalistik. Dengan kata lain, Komunikasi massa adalah 

komunikasi melalui media massa dan untuk memproduksi media massa 

memerlukan aktivitas jurnalistik. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana konstruksi pemberitaan olahraga 

pertandingan Arema FC VS Persebaya di harian Jawa Pos dan Malang Post?” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pembingkaian peristiwa Arema FC VS Persebaya di 

harian Jawa Pos dan Malang Post. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan 

mahasiswa terutama dalam analisis isi dalam sebuah media. Dapat 

memberikan informasi, pengetahuan, wawasan bagi mahasiswa khususnya 

jurusan Ilmu Komunikasi. Disisi lain, penelitian ini bisa menjadi referensi 

di penelitian-penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan kepada khalayak, terutama 

agar tidak menelan mentah-mentah berita yang disajikan oleh suatu surat 

kabar 

 

 


