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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media 

massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi 

kepada khalayak luas. Sejak dahulu, peneliti-peneliti komunikasi massa telah 

menyadari betapakuatnya peran media komunikasi dalam membentuk pemikiran 

masyarakat. Mediakomunikasi memiliki keperkasaan dalam mempengaruhi 

masyarakat, teristimewa dan pengaruh yang ditimbulkan oleh media massa (Effendy, 

2000: 407).  

Pesan yang disampaikan oleh media massa melalui majalah, koran, tabloid, 

buku, televisi, radio, internet, dan film diterima secara serempak oleh khalayak luas 

yang jumlahnya ribuan bahkan puluhan juta. Media massa yang baik seharusnya 

menjalankan fungsi yang sama dengan komunikasi massa seperti yang dikemukakan 

oleh Harold Laswell, diantaranya untuk menginformasikan (to inform), untuk 

mendidik (to educate), dan untuk menghibur (to entertain). Menurut Undang-undang 

no. 40 tahun 1999 tentang Pers, bahwa fungsi pers adalah untuk menginformasikan, 

mendidik, menghibur, dan melakukan pengawasan sosial (social control) baik pada 

perilaku publik maupun pada penguasa (Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang 

Pers). 
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Terdapat perbedaan pendapat antar para ahli, terutama ahli psikologi sosial, 

mereka berpendapat bahwa komunikasi massa tidak harus dengan media massa. 

Berpidato di hadapan orang banyak sudah merupakan komunikasi massa, hanya 

bermodalkan tinggal tunjuk dan bercakap di hadapan orang sudah dapat dikatakan 

komunikasi massa. Dimulai dari sekerumunan orang (crowd) yang tidak mengenal 

satu sama lain, tetapi mereka tertarik dengan materi pidato yang dibawakan oleh 

orator, maka terdapat perhatian yang sama, lalu menjadi massa. Oleh karena 

komunikasi yang dilakukan oleh orator tersebut secara tatap muka bisa dikatakan 

komunikasi massa, demikian para ahli psikologi sosial berpendapat.  

Berbeda dengan pendapat para ahli komunikasi, mereka membatasi pengertian 

komunikasi massa pada komunikasi dengan menggunakan media massa, seperti surat 

kabar, majalah, radio, televisi atau film. Severin dan Tankard Jr. Mengatakan bahwa 

komunikasi massa itu adalah keterampilan, seni dan ilmu, dengan dikaitkan kepada 

pendapat Devito bahwa komunikasi massa itu ditujukan kepada media massa dengan 

menggunakan media. 

Definisi komunikasi massa dapat dipusatkan kepada komponen-komponen 

komunikasi massa, yaitu lima variabel yang terkandung dalam tindak komunikasi dan 

bagaimana variabel ini bekerja pada media massa. Kelima komponen itu adalah : 

1. Sumber: komunikasi massa adalah suatu organi kompleks yang mengeluarkan 

biaya besar untuk menyusun dan mengirimkan pesan. 

2. Khalayak: komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, 

yaitu khalayak yang jumlahnya besar yang bersifat heterogendan anonim. 
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3. Pesan: komunikasi massa adalah pesan, pesan dalam komunikasi massa bersifat 

umum. Setiap orang dapat mengetahui pesan-pesan komunikasi dari media massa 

4. Proses: terdapat dua proses komunikasi massa yaitu :  

a. Komunikasi massa merupakan proses satu arah, komunikasi ini berjalan dari 

sumber ke penerima dan tidak secara langsung di kembalikan kecuali dalam 

bentuk umpan balik tertunda. 

b. Komunikasi massa merupakan proses dua arah, baik media maupuin khalayak 

melakukan seleksi. Media menyeleksi khalayak dan sasaran, atau penerima 

dari semua media yang ada, pesan manakah yang akan merka ikuti. 

5. Konteks: komunikasi massa berlangsung dalam suatu konteks sosial. Media 

mempengaruhi konteks sosial masyarakat, dan konteks sosial masyarakat 

mempengaruhi media massa. 

Wright (1959) dalam Severin dan Tankard, Jr (2010: 4) mendefinisikan 

komunikasi massa dalam tiga ciri:  

1. Komunikasi massa diarahkan kepada audiens yang realtif besar, heterogen, dan 

anonim. 

2. Pesan-pesan yang disebarkan secara umum, sering dijadwalkan untuk bisa 

mencapai sebanyak mungkin anggota audiens secara serempak dan sifatnya 

sementara. 

3. Komunikator cenderung berada atau beroperasi dalam sebuah organisasi yang 

kompleks yang mungkin membutuhkan biaya yang besar.  

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa adalah 

komunikasi yang terbukan, cepat, serempak, luas dan mengutamakan isi daripada 
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hubungan, dikarenakan menggunakan hubungan satu arah dan umpan balik 

(feedback) lamban (Tamburaka, 2012: 15). 

Kekuatan media dalam menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat 

juga dipengaruhi oleh adanya gatekeeper, yang merupakan elemen dalam komunikasi 

massa. John R. Bitter (1996) mengistilahkan gatekeeper sebagai individu-individu 

atau kelompok yang memantau arus komunikasi dalam suatu saluran komunikasi 

(massa). Mereka yang disebut gatekeeper antara lain, reporter, editor, redaktur, atau 

orang laindalam media massa yang ikut menentukan arus informasi yang disebarkan 

(Nurudin, 2007: 199). 

Mereka melakukan agenda setting terhadap berita atau informasi yang akan 

disampaikan, mereka dapat memodifikasi, menambah atau menghapus pesan yang 

akan disebarkan. Bahkan mereka dapat menghentikan arus sebuah infomasi dan tidak 

membuka pintu gerbang bagi keluarnya informasi. Secara umum peran gatekeeper 

sering dihubungkan dengan berita. Editor sering melakukan fungsinya sebagai 

gatekeeper, mereka menentukan apa yang dibutuhkan khalayak, atau sedikitnya 

menyediakan bahan bacaan untuk pembacanya. (Nurudin, 2007:120). 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa media massa bukan sekadar 

sarana yang menampilkan kepada public peristiwa sehari-hari secara apa adanya, 

tetapi tergantung kepada kelompok dan ideologi yang mendominasinya. Dengan 

demikian, apapun yang dihasilkan dan ditampilkan oleh media merupakan 

representasi dari ideologi media massa tersebut. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh 

media massa, maka lembaga-lembaga politik seperti partai politik, organisasi 

pemerintah, kelompok kepentingan, serikat buruh, LSM, dan sebagainya, seringkali 
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memanfaatkan media massa untuk tujuan-tujuan tertentu. Selain itu ada juga istilah 

gatekeeper yang kuat hubungannya dengan agenda setting  media massa. Gatekeeper 

berperan sebagai pemantau dan penentu agenda setting yang dilakukan dalam 

penyebaran infomasi kepada khalayak. Jadi teori agenda setting menjadi media 

gatekeeper dalam melakukan perannya pada media massa 

 

2.2. Fungsi Komunikasi Massa 

Banyak pendapat untuk menjelaskan fungsi komunikasi massa. Sama halnya 

dengan definisi komunikasi massa, fungsi komunikasi massa juga mempunyai alasan 

dan tujuan yang berbeda satu sama lain. Semisal ada yang menjelaskan bahwa fungsi 

komunikasi massa itu mendidik, ada yang mengatakan bahwa fungsi komunikasi 

sosial tercakup dalam pewarisan sosial. Apapun penjelasannya, ada benang merah 

yang bisa ditarik bahwa fungsi komunikasi massa secara umum bisa dijelaskan, 

seperti informasi, pendidikan, dan hiburan. 

Ketika berbicara fungsi komunikasi massa yang harus dipahami terlebih 

dahulu adalah kita juga sedang membicarakan fungsi media massa, dikarenakan 

komunikasi massa berarti komunikasi melalui media massa. Komunikas massa tidak 

akan bermakna tanpa menyertakan meda massa sebagai elemen terpenting dalam 

komunikasi massa. Sebab, tidak ada komunikasi massa tanpa ada media massa. 

Ada beberapa definisi fungsi komunikasi menurut para ahli, Jay Black dan 

Federick C. Whiteney (1988) (dalam Nurudin 2011: 64) mengatakan bahwa fungsi 

komunikasi ada 4, yakni to inform (menginformasikan), to entertain (menghibur), to 
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persuade (membujuk), dan transmission of culture (transmisi budaya). Sementara itu, 

fungsi komunikasi massa menurut John Vivian dalam bukunya The Media of Mass 

Communication (1991) disebutkan ada 3 fungsi, yaitu sebagai penyedia informasi 

(providing information), penyedia hiburan (providing entertainment), membantu 

membujuk (helping persuade), dan mendorong kohesi sosial (contributing to social 

cohesion). Ada pula fungsi komunikasi massa yang pernah disebutkan oleh Harold D. 

Lasswell, yaitu surveillance of the environtment (fungsi pengawasan), correlation of 

the part of society in responding to the environtment (fungsi korelasi), dan 

transmission of the social heritage from one generation to the next (fungsi pewarisan 

sosial). Pendapat dari Charles Robert Wright (1988) senada dengan Lasswell namun 

dia menambah fungsi entertaiment (hiburan) dalam fungsi komunikasi massa. 

 

2.3.   Media Massa 

 Semakin berkembangnya jaman, media massa juga semkain maju. Media 

massa memiliki banyak bentuk yang meliputi surat kabar, majalah, tabloid dan lain-

lain, lalu media elektronik seperti televisi dan radio, dan media online seperti internet. 

Keuntungan komunikasi dengan menggunakan media massa adalah bahwa media 

massa menimbulkan keserempakan, artinya suatu pesan dapat diterima ileh 

komunikan yang jumlahnya banyak. Jadi untuk menyebarkan informasi media massa 

sangat efektif untuk mengubah sikap, pandangan, pendapat dan perilaku komunikasi 

(Effendi, 2000). 



 

14 

 

 Media massa telah menjadi fenomena tersendiri dalam proses komunikasi 

massa saat ini. Menurut McQuail (2005) arti penting media massa sebagai berikut: 

a. Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan 

lapangan kerja, barang dan jasa serta menghidupkan industri lain yang terkait. 

Media juga merupakan industri yang memiliki peraturan dan norma-norma yang 

menghubungkan institusi sosial lainnya. Dipihak lain, institusi media diatur oleh 

masyarakat 

b. Media massa merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan novasi 

dalam masyarakat yang dapat digunakan sebagai pengganti kekuatan sumber daya 

lainnya. 

c. Media merupakan lokasi yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa-

peristiwa kehidupan masyarakat, baik nasional maupun internasional. 

d. Media seringkali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan 

saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tapi juga dalam 

pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup, dan norma-norma. 

e. Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk 

memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan 

kelompok secara kolektif. Media juga menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian 

motif yang digabungkan dengan berita dan hiburan (Nurudin 2007:34-35). 
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Sebenarnya media berada di posisi yang mendua, artinya bahwa media dapat 

memberikan pengaruh positif atau negatif, tentunya pengaruh tersebut bersifat realtif, 

tergantung pada kepentingan yang diwakili (Sobur 2009: 31) 

Berbicara tentang media massa, saat ini tengah mengalami pergeseran. 

Dahulunya media massa hanya menyampaikan informasi atau berita saja, namun saat 

ini media massa telah mengalamai mulitfungsi. Bahkan seringkali media massa telah 

kehilngan idealismenya akibat perubahan peran yang dimilikinya. Apa yang terjadi 

dengan media massa tak bisa disalahkan pula karena media massa selalu berkembang 

tiap waktu. Perubahan yang dialami oleh media massa seperti pergeseran dari yang 

mulanya menyebarkan informasi saat ini menjadi ladang bisnis yan gmenggiurkan 

bagi sebagian orang. Apalagi muncul pemahaman baru bahwa “Siapa saja yang 

menguasai media massa maka dialah penguasa dunia”. Ini menunjukkan bahwa 

media massa kali ini tidak bisa dipandang sebelah mata, dan bagi sebagian orang 

mulai menyadari bahwa peranan media massa bisa menjadi sarana untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan.  

2.4. Jenis-jenis Media Massa 

2.4.1. Media Cetak 

Media cetak merupakan media yang tertua diantara media-media lainnya. 

Media ini juga berupaya untuk terus lebih maju agar tidak tertinggal oleh media 

elektronik, maupun online yang kini mulai menjamur. Media cetak memiliki 

keunggulan tersendiri dibanding media lain, media cetak selalu  menyampaikan 

informasi lebih detail dan rinci. Tidak seperti media elektronik dan online yang 



 

16 

 

mengandalkan kecepatan informasi, sehingga informasi yang disampaikan cenderung 

terulang dan terpotong-potong. Media cetak tak hanya menyampaikan berita straight 

news, namun juga berita investigasi, tajuk rencana, feature, dan ulasan lainnya 

(Nurudin 2007 :101-103). Adapun bentuk media cetak sebagai berikut : 

1. Surat Kabar 

Santana K (2005 :88) menyebutkan bahwa perkembangan surat kabar 

menurut Encyclopedia Britannia bisa dilihat dari tiga fase. Fase pertama adalah 

fase pelopor yang mengawali penerbitan surat kabar yang muncul secara sporadik 

kemudian menjadi penerbitan yang regular dan teratur waktu terbit, materi 

pemberitaan serta khalayak pembacanya. Fase kedua, yakni pertumbuhan 

kemapanan jurnal-jurnal regular yang masih rentan terhadap berbagai tekanan 

masyarakat. Setiap pendirian surat kabar mesti memiliki izin dar berbagai pihak 

yang berkuasa. Fase ketiga, ialah masa penyensoran telah diata danmun berganti 

dengan bentukan pengendalian. Kebebasan pers memang telah didapat, namun 

sistem kapitalisasi industri masyarakat kerap menjadi pengontrol. 

2. Majalah  

Sebuah media yang periode terbitnya secara berkala, memuat artikel-artikel 

dari berbagai penulis. selian artikel, majalah juga merupakan publikasi yang berisi 

cerita pendek, gambar, review, ilustrasi atau fitur lainnya, namun ada juga 

majalah yang memuat berita investigative report. Dalam majalah terdapat elemen-

elemen seperti grafis, gambar, tipografi, warna, ilustrasi dan lain-lain. Tujuannya 

adalah untuk memperkaya isi artikel serta memperindah majalah itu sendiri. 
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Majalah juga mempunyai konsep dan segmentasi yang jelas sesuai pembacanya 

yang bertujuan untuk membedakan antara majalah pesaing dan menunjukkan 

keunggulan-keunggulan dari majalah tersebut 

Setiap  pemberitaan pasti memiliki gagasan sentral terhadap  peristiwa dalam 

laporan pemberitaannya. Selain itu juga memiliki interaksi simbolik, yang akan 

menunjukan pembenaran terhadap cara pandang terhadap isu yang diberikan. Dari 

berita yang dimuat dan kronologis yang telah diuraikan tersebut, ada kesan beberapa 

informasi yang ditampilkan dalam pemberitaan di media massa menggambarkan 

adanya proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas. Dalam menyajikan 

berita, media cetak tidak terlepas dari visi dan misinya. Sehingga keberadaan media 

cetak dalam teori sosial tidak terlepas dari interaksi sosial. Hal ini berarti bahwa 

kebebasan pers yang bertanggungjawab, menghendaki tingkat kehati-hatian, 

kecerdasan pengelola media massa dalam mensiasati pasar pendukungnya. 

2.4.2. Media Elektronik 

Media elektronik berbeda dengan media cetak, jika media cetak menggunakan 

bahasa teks, maka media elektronik menggunakan bahasa siaran sebagai bahasa 

percakapan. Unsur audio dan visual menjadi senjata dalam media elektronik 

(Santana, 2005: 97). Media ini menggunakan alat elektronik untuk penyampaian 

pesan dari sumber kepada khalayak luas. Pesan dapat dilihat, didengar, atau dibaca 

oleh khalayak karena bentuknya yang lebih kompleks, lebih dari sekedar media cetak, 

apalagi dengan kemajuan teknologi. 
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2.4.3. Media Online 

Media online adalah salah satu jenis website yang bersifat content oriented. 

Didalamnya terdapat berita, artikel dan sebagaimana yang selalu up to date (baru). 

Jika memungkinkan, setiap menit, bahkan detik harus ada info yang harus disajikan. 

Meskipun pada media online tak banyak hal yang bisa diberitakan, tetapi 

pembingkaian tiap media tetap berbeda dan terlihat pada beberapa media online yang 

sudah dijelaskan. Media cetak pun tidak kalah dalam membingkai sebuah 

pemberitaan. Karena ruang yang lebih luas dari media online sehingga banyak 

informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat. Dengan kelebihan yang 

dimilikinya ini, media cetak mampu mempengaruhi masyarakat dan juga 

menjadikannya salah satu elemen dalam kehidupan masyarakat tak terkecuali dalam 

hal berpolitik ataupun kepentingan lainnya. 

 

2.5 Efek Media 

Menurut McQuail (dalam Eriyanto 2007: 289) ada 4 tahap atau gelombang 

penelitian mengenai efek media, aspek apa saja yang dapat dilakukan oleh media 

ketika mempengaruhi khalayak : 

1) Tahap pertama didominasi oleh pengaruh pesan propaganda pada khalayak. 

Media disini dilihat memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi sikap. Media 

dilihat dikuasai oleh kelompok dominan, dan dengan kekuasaannya, seorang atau 

sekelompok dapat memanipulasi khalayak sesuai tujuan dan keinginannya. 

2) Tahap kedua berusaha merevisi pandangan yang melihat kekuatan dominan 

media. Ahli yang terkenal adalah Klepper yang daintaranyamenemukan 



 

19 

 

kampanye media tidaklah mempengaruhi khalayak secara langsung, ia hanya 

memperkuat keberadaan sikap yang telah ada sebelum datangnya pesan media.  

3) Tahap ketiga adalah pengaruh media dalam perubahan sikap sebagaimana dalam 

tahap pertama, lebih kearah perubahan dalam kognisi sesorang. 

4) Tahap keempat efek media disini dilihat dalam perspektif “konstruksi sosial”. 

Disini, penelitian digabungkan antara yang melihat dominasi media secara besar 

dengan yang melihat media yang mempunyai kekuatan terbatas. Efek media 

dilihat pengaruhnya tergantung pada bentuk hubungan anatara media. 

Dari 4 penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa efek media adalah 

bagaimana pihak dominan (pemilik perusahaan) memberi pandangan “konstruksi 

sosial” kepada khalayak tentang media itu sendiri. Dimana pada penelitian ini yang 

digunakan adalah koran. Koran Malang Post dan Jawa Pos merupakan koran yang 

maju dalam perkembangannya. Keduanya mengutamakan ketepatan dan kedalaman 

sebuah peristiwa, tentu saja efek yang diterima oleh masyarakat juga beragam. Kedua 

media ini memberikan info yang berbeda seputar pertandingan Arema VS Persebaya 

dalam Piala Gubernur Kaltim pada tanggal 2 Maret 2018 dan Arema VS Persebaya 

dalam lanjutan Liga Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2018 

 

2.6 Ekonomi Politik Media 

Setidaknya ada lima genre utama dari teori media kritis, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh para peneliti ilmu komunikasi seperti Dennis McQuail. Salah satu 

di antaranya adalah teori ekonomi-politik media (political economy media theory). 
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Menurut Vincent Mosco, dalam bukunya The Political Economy of Communication 

(1998), pendekatan dengan teori ini pada intinya berpijak pada pengertian ekonomi 

politik sebagai studi mengenai relasi sosial, khususnya yang menyangkut relasi 

kekuasaan, baik dalam produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya (resources). 

Dalam ekonomi politik komunikasi, sumber daya ini dapat berupa surat kabar, 

majalah, buku, kaset, film, internet, dan sebagainya (Mosco, 1998:25). Dalam 

pemikiran ini, kandungan media adalah komoditas yang dijual di pasar dan informasi 

yang disebarluaskan dikendalikan oleh apa yang pasar akan tanggung. Sistem ini 

membawa implikasi mekanisme pasar yang tidak ambil resiko, suatu bentuk 

mekanisme pasar yang kejam karena membuat media tertentu mendominasi wacana 

publik dan lainnya terpinggirkan. Teori ekonomi media merupakan sebuah 

pendekatan yang memusatkan perhatian lebih banyak pada struktur ekonomi daripada 

muatan atau ideologi media. Teori ini fokus atau ketergantungan ideologi media pada 

kekuatan ekonomi dan mengarahkan perhatian penelitian pada analisis empiris 

terhadap struktur pemilikan dan mekanisme kerja kekuatan pasar media. Menurut 

tinjauan ini, institusi media harus dinilai sebagai bagian dari sistem ekonomi yang 

juga bertalian erat dengan sistem politik (McQuail, 1996: 63). 

Teori Ekonomi politik media ini menekankan pada kontak institusional dari 

produk komunikasi yang menghubungkan produsen, seluruh penjual, dan konsumen. 

Penjualan, penyewaan, dan perhatian akan menjadi masukan untuk membuat sebuah 

produk baru. Ekonomi politik cenderung memfokuskan perhatian pada rangkaian 

hubungan sosial tertentu di sekitar kekuasaan atau kemampuan untuk mengontrol 
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orang lain, proses, dan berbagai hal. Mosco juga mengidentifikasi tiga karakteristik 

penting ekonomi politik, yaitu:  

1. Awal studi perubahan sosial dan transformasi sejarah 

2. Ekonomi politik juga memiliki ketertarikan dalam memeriksa sosial secara 

keseluruhan hubungan sosial yang membentuk alapangan ekonomi, politik, 

sosial dan kultural 

3. Ekonomi politik berkomitmen pada filosofi moral, memiliki ketertarikan 

dalam nilai sosial dan prinsip moral 

 

Setelah mengidentifikasi tiga karakteristik penting dalam ekonomi politik, 

Mosco mengembangkan kerangka acuan dari ekonomi politik ke dalam suatu proses 

komunikasi dengan tiga proses. Dimulai dari komodifikasi kemudian dilanjutkan 

dengan spesialisasi institusional dan strukturisasi. Ketiga proses ini disebut dengan 

entry point (Mosco, 1995: 138) 

Kegunaan ekonomi politik dalam komunikasi adalah untuk menggambarkan 

dan menjelaskan signifikansi dari bentuk produksi, distribusi, dan pertukaran 

komoditas komunikasi serta peraturan yang mengatur struktur media tersebut, 

khususnya oleh negara. Gaya produksi media dan hubungan ekonomi kemudian 

menjadi dasar atau elemen penentu dalam pikiran kita. Semuahal dibentuk oleh 

sistem pada pikiran manusia (Berger, 1982: 46) 
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Sistem ekonomi di Indonesia lah yang memaksa media untuk bekerja sesuai 

roda perekonomian yang berjalan. Kemampuan media sebagai institusi dapat 

bertahan hidup dalam masyarakat tergantung pada bagaimana cara media 

menyesuaikan diri dengan sistem ekonomi yang berjalan. Masyarakat memerlukan 

informasi dan juga hiburan dengan berbagai cara. Kebutuhan tersebut difasilitasi oleh 

media yang juga ingin menguatkan kedudukan ekonominya dalam sistem ekonomi 

masyarakat. Hubungan yang terjadi antara produsen dan konsumen ini menjadi 

hubungan timbal balik yang terus berkesinambungan, ketika media massa seperti 

televisi, tunduk pada kepentingan modal, maka kepentingan masyarakat bisa menjadi 

ambivalen. Konsekuensi keadaan seperti ini tampak dalam wujud berkurangnya 

jumlah sumber media independen, terciptanya konsentrasi pada pasar besar, 

munculnya sikap bodoh terhadap calon khalayak pada sektor kecil. Menurut Murdock 

dan Golding (dalam McQuail, 1987), efek kekuatan ekonomi di Indonesia ternyata 

tidak langsung secara acak, tetapi terus menerus: “pertimbangan untung rugi 

diwujudkan secara sistematis dengan memantapkan kedudukan kelompok-kelompok 

yang sudah mapan dalam pasar media massa besar dan mematikan kelompok-

kelompok yang tidak memiliki modal dasar yang diperlukan untuk mampu bergerak. 

Oleh karena itu, pendapat yang dapat diterima berasal dari kelompok yang 

cenderung tidak melancarkan kritik terhadap distribusi kekayaan dan kekuasaan yang 

berlangsung. Sebaliknya, mereka yang cenderung menantang kondisi semacam itu 

tidak dapat mempublikasikan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan mereka karena 

mereka tidak mampu menguasai sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan 
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komunikasi efektif terhadap khalayak luas terutama di ranah media cetak baik yang 

skala nya lokal, ataupun Nasional. 

 

2.7 Framing 

Framing adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. 

Penyaian tersebut dilakukan dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek 

tertentu, dan membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu peritiwa. Disini media 

menyeleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari 

peristiwa lebih mudah menyentuk dan diingat oleh khalayak (Eriyanto, 2011:10) 

Framing, sebuah realitas yang komplek dipahmai dan disederhanakan dalam 

kategori tertentu. Bagi masyarakat penyajian seperti ini membuat realitas lebih 

bermakna. Sebagai sebuah model analisis teks, analisis framing ini memiliki 

karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan analisis kuantitaif. Dalam kuantitatif 

yang lebih ditekankan adalah isinya (content) dari sebuah pesan komunikasi. 

Sedangkan analisis framing yang menjadi pusat perhatian adalah pembentukan pesan 

dari teks (Eriyanto 2011:10) 

Dengan kata lain, analisis framing digunakan untuk mengetahui bagaimana 

media menyeleksi isu dan berita. Media dapat menerapkan dan menentukan standart 

dan batasan tertentu dalam mengelola dan menyuguhkan berita. Dalam framing ada 

dua aspek, yang pertama memilih fakta atau realitas. Proses memilihi fakta ini 

didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif 
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(Eriyanto 2011:69). Kedua adalah menulis fakta, proses ini berhubungan denghan 

bagaimana fakta dipilih untuk disajikan kepada masyarakat. 

Ada 3 proses framing dalam organisasi media menurut (Sobur 2011 :166). 

Proses tersebut adalah :  

1) Proses framing sebagai metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu 

kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibalikkan secara halus, dengan 

memberikan sorotan pada suatuaspek tertentu saja. Dengan menggunakan istilah-

istilah yang memiliki konotasi tertentu, dengan bantuan foto, karikatur, atau alat 

ilustrasi lainnya. 

2) proses framing merupakan bagian tak terpisahkan dari proses penyuntingan yang 

melibatkan semua pekerja di bagian keredaksian media cetak. redaktur dengan 

atau tidak konsultasi dengan redaktur pelaksana, menentukan apakah laporan 

reporter akan dimuat atau tidak, serta menentukan judul yang akan diberitakan. 

3) Proses framing tidak hanya melibatkan para pekerja pers, tetapi juga pihak-pihak 

yang bersengketa dalam kasus-kasus tertentu yang masing-masing berusaha 

menampilkan sisi informasi yang ingin ditonjokan (sambil menyembunyikan sisi 

lain). Proses framing menjadikan media massa sebagai arena informasi tentang 

masalah tertentu diperebutkan dalam satu perang simbolik antara berbagai pihak 

yang sama-sama menginginkan pandangan didukung pembaca. 

 Pusat perhatian dalam analisis framing adalah pembentukan pesan dari suatu 

teks. Framing juga menimbulkan efek. Efek yang paling mendasar adalah realitas 

sosial yang komplek, penuh dimensi dan tidak beraturan disajikan dalam berita 

sebagai suatu yang sederhana, beraturan dan logis. 
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Tabel 2.1 Efek Framing 

Mendefinisikan realitas tertentu Melupakan definisi lain akan realitas 

Penonjolan aspek tertentu Pengaburan aspek lain 

Penyajian isi tertentu Penghilangan sisi tertentu 

Pemilihan fakta tertentu Pengabaian fakta lain 

Sumber: Eriyanto 2011: 141 

Efek yang dihasilkan tergantung media itu bagaimana membingkai berita. 

Dari berbagai macam model framing, penulis menggunakan model Zhongdang Pan 

dan Gerald M. Kosicki dalam menganalisis bingkai media cetak tentang pertandingan 

Arema VS Persebaya dalam Piala Gubernur Kaltim 2 Maret 2018 dan Liga Indonesia 

6 Oktober 2018 pada harian Malang Post serta harian Jawa Pos. 

Analisis framing adalah termasuk dalam pandangan kontruksionis, dimana 

berita bukan merupakan refleksi dari realitas melainkan konstruksi dari realitas.  

Dengan demikian, pandangan konstruksionis dapat menentukan bagaimana peristiwa 

atau realitas yang sesungguhnya dibentuk serta dengan sudut pandang yang 

bagaimana sehingga dapat mempengaruhi khalayak. Hal ini sesuai dengan pemikiran 

framing yang diusung oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Dapat dikatakan 

mereka membuat suatu model yang menyatukan secara bersama konsepsi psikologis 

yang melihat frame semata sebagai sesuatu yang berasal dari internal pikiran dengan 

konsepsi sosiologis yang lebih tertarik melihat segala hal dari sisi bagaimana 

lingkungan sosial dikonstruksi seseorang.  
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Konsep framing Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki memiliki 2 konsepsi, 

yaitu psikologis dan sosiologis. Dalam konsepsi psikologis, framing berkaitan dengan 

cara pandangnya sendiri untuk melihat bagaimana realtias itu di konstruksikan, 

sedangkan dalam konsepsi sosiologis, framing berkaitan dengan struktur dan proses 

kognitif bagaimana seseorang mengolah informasi dan ditujukan dalam skema 

tertentu yang lebih menonjol 

 Bagi Pan dan Kosicki (Eriyanto 2011: 253), framing melibatkan 2 konsep 

tersebut. Dalam media, framing dipahami sebagai perangkat kognisi yang digunakan 

dalam informasi yang membuat kode, menafsitkan dan menyimpannya untuk 

dikomunikasikan dengan khalayak yang semuanya dihubungkan dengan konvensi, 

rutinitas dan praktik kerja profesional wartawan. 

 Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki memiliki 4 perangkat penting 

keempatnya merupakan satu kesatuan yang saling mendukung guna menujukkan 

adanya framing pada suatu berita, yaitu : 

1) Sintaksis 

Dalam wacana berita,, sintaksis merujuk pada pengertian susunan dan bagian 

berita, yang terdiri dari headlline, lead, latar informasi, sumber, penutup, dalam 

satu kesatuan teks berita secara keseluruhan. Bagian itu tersusun dalam bentuk 

yang teratur dan tetap sehingga membentuk gambaran yang menjadi petunjuk 

bagaimana fakta itu dibangun. Bentuk sintaksis yang populer adalah struktur 

piramida terbalik, yang berawal dari headline, lead, episode, latar dan penutup. 

Dalam bentuk piramida terbalik, bagian atas biasanya dituliskan informasi yang 

lebih penting dibandingan dengan bagian bawahnya. Elemen sintaksis ini 
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memberi petunjuk bagaimana wartawan memaknai sebuah peristiwa dan hendak 

dibawa kemana berita tersebut. 

2) Skrip 

Berita diibaratkan menulis cerita. Wartawan mempunyai cara bagaimana berita 

yang ditulisnya menarik perhatian pembaca. Bentuk umum struktur skrip yakni 

5W+1H, yaitu who, what, where, when, why, dan how. Meskipun pola ini tidak 

selalu ada dan dijumpai di dalam berita, kategori informasi ini yang diharapkan 

diambil oleh wartawan untuk dilaporkan. Unsur kelengkapan berita ini bisa 

menjadi penanda framing yang penting. Skrip juga membahas gaya bahasa, cara 

bercerita wartawan dalam menuliskan berita untuk mendapatkan emosi dari 

pembaca. Skrip juga sebagai senjata wartawan dalam mengkonstruksi berita, 

bagaimana suatu peristiwa dipahami melalui cara tertentu dengan menyusun 

bagian-bagian dengan urutan tertentu. Skrip memberikan tekanan pada bagian 

berita apa yang ditonjolkan, dan bagian mana yang akan disembunyikan. 

3) Tematik 

Struktur tematik dapat diamati dari bagaimana peristiwa itu diungkapkan atau 

dibuat oleh wartawan. Jika unsur sintaksis berhubungan dengan bagaimana fakta 

yang diambil oleh wartawan akan diletakkan di bagan berita, sedangan unsur 

tematik berhubungan bagaimana berita ini dituliskan. Bagaimana kalimat yang 

dipakai, bagaimana menempatkan dan menulis sumber yang dipakai, bagaimana 

kalimat yang dipakai ke dalam berita secara keseluruhan 
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4) Retoris 

Struktur retoris dari berita menggambarkan pilihan gaya bahasa atau kata yang 

digunakan oleh wartawan untuk menekankan pesan yang ingin disampaikan oleh 

wartawan. Perangkat retoris ini digunakan oleh wartawan untuk membangun 

citra, meningkatkan tekanan pada sisi tertentu dan meningkatkan gambaran dari 

berita. Struktur retoris dari wacana berita juga menunjukkan kecenderungan 

bahwa apa yang disampaikan merupakan suatu kebenaran.  

 Dari uraian diatas disampaikan bahwa framing model Pan dan Kosicki 

menggunakan keempat unsur tadi untuk menganalisis perkata dan bagaimana media 

melengkapi beritanya. Pada kali ini peneliti menggunakan keempat unsur tersebut 

untuk mengetahui bagaiomana bingkai media cetak tentang pertandingan Arema VS 

Persebaya dalam Piala Gubernur Kaltim 2018 dan Liga Indonesia 2018 pada harian 

Malang Post dan Jawa Pos. 

 

2.7.1 Konsep Framing 

Pada dasarnya, analisis framing merupakan versi terbaru dari analisis wacana, 

khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan mengenai framing dikenalkan 

oleh Beterson pada 1995 (Sudibyo 1999:23). Mulanya frame dimaknai sebagai 

struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan 

politik, kebijakan dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar 

untuk mengapresiasi realitas. Akhir ini, konsep framing telah digunakan secara luas 

dalam literatur ilmu komunikasi untuk menggambarkan proses pemilihan dan 
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penyorotan aspek-aspek khusus sebuah peristiwa oleh media. Dalam studi 

komunikasi, analisis framing mewakili tradisi yang mengutamakan pendekatan atau 

pandangan multidispliner untuk menganalisa fenomena atau aktivitas komunikasi 

(Sobur 2012:161-162) 

 Dalam pandangan komunikasi, analisis framing digunakan untuk membedah 

cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi, 

seleksi, penonjolan dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, menarik, 

mudah diingat, untuk menggiring opini khalayak sesuai pandangannya. Dengan kata 

lain, framing merupakan pendekatan untuk mengetahui bagaimana pandangan para 

wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang itu pada akhirnya 

menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, 

serta hendak dibawa kemana berita tersebut. (Eriyanto 2011: 3) 

Analisis framing dipilih sebagai metode penelitian untuk menelitinya. Melalui 

framing, tujuan serta perspektif apa yang sesungguhnya dibangun dari sebuah 

pemberitaan dapat terkuak. Tidak jarang juga dengan menggunakan framing, 

kepentingan “terselubung” dari media massa tersebut akan berita yang mereka sajikan 

muncul dan terlihat. Oleh karena itu, bagaimana strategi sebuah berita dikemas dapat 

dilihat dari rutinitas pengolahan dari media massa tersebut. Dalam hal ini, media 

massa memiliki kuasa untuk membelokkan atau pun menghilangkan sebuah 

informasi yang didapatkan.  
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2.8 Berita 

Berita menurut (Tamburaka 2012: 135) adalah laporan atau pemberitahuan 

tentang segala peristiwa aktual yang menarik perhatian orang banyak. Media 

merupakan sarana yang tepat dalam menyampaikan sebuah pemberitaan. Akan tetapi, 

keberadaannya tidak serta merta menghadirkan berita begitu saja sesuai fakta. Ada 

beberapa bagian yang sebenarnya dikaburkan agar bagian yang diinginkan dapat 

menonjol dan dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat. Hal inilah yang disebut 

konstruksi realitas media. Dalam mengkontruksi realitas, media secara sengaja atau 

tidak sedang membuat frame atau bingkai tertentu terhadap berita tersebut agar 

terbentuk opini publik yang sesuai dengan keinginan media itu sendiri. Hal ini juga 

dapat dijelaskan melalui analisis framing yang notabene menjabarkan tentang 

bagaimana media berusaha untuk mengkonstruksi realitas hingga terbentuk menjadi 

sebuah berita.  

Pilihan kata dan cara penyajian suatu realitas turut menentukan bentuk 

konstruksi realitas yang sekaligus menentukan makna yang muncul darinya. Bahkan 

menurut Hamad (2001:57) bahasa bukan cuma mampu mencerminkan realitas, tetapi 

sekaligus menciptakan realitas. Dalam konstruksi sosial, bahasa merupakan unsur 

utama. Ia merupakan instrumen pokok untuk menceritakan realitas. Bahasa adalah 

alat konseptualitasi dan alat narasi. Begitu pentingnya bahasa, maka tak ada berita, 

cerita, atau pun ilmu pengetahuan tanpa ada bahasa. Istilah konstruksi atas realitas 

sosial (social construction of reality) menjadi terkenal seja diperkenalkan oleh Peter 

L. Berger dan Thomas Luckmann melalui bukunya yang berjudul The Sosial 

Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge (1966). Ia 
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memperkenalkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, di mana individu 

menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama 

secara subyektif. (Bungin,2008:13) 

Berger dan Luckmann memulai penjelasan realitas sosial dengan memisahkan 

pemahaman “kenyataan” dan “pengetahuan”. Mereka mengartikan realitas sebagai 

kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas, yang diakui memiliki keberadaan 

(being) yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan 

didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (real) dan memiliki 

karakteristik secara spesifik. Isi media adalah hasil para pekerja media yang 

menkonstruksi realitas. Isi media adalah hasil para  pekerja media yang 

menkonstruksi realitas yang dipilihnya, diantaranya realitas sosial dan 

kemasyarakatan. Sifat dan fakta pekerjaan media masa adalah menceritakan 

peristiwa-peristiwa, oleh karena itu seluruh isi media adalah realitas yang telah 

dikonstruksikan (constructed reality). 

Pembuatan berita di media massa pada dasarnya tidak lebih dari penyusunan 

realitas-realitas hingga membentuk sebuah berita. Konstruksi realitas melalui isi 

media menggunakan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Selain mengkonstruksikan 

realitas, bahasa pun bisa menentukan relief apa yang akan diciptakan oleh bahasa 

tentang realitas tersebut. Hasilnya, media massa berpeluang besar untuk 

mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan dari realitas yang 

dikonstruksikannya. 

Pada awalnya intervensi media massa, baik cetak maupun elektronik, terhadap 

kegiatan olahraga telah berlangsung lama. Di Indonesia hal itu baru terjadi sekitar 
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tahun 1920-an. Penekanan sasaran dari sejumlah media pun sangat beragam, seperti 

masalah infrastruktur dan sarana olahraga, ada juga yang sasarannya mengarah 

kepada para stakeholder yang meliputi, antara lain atlet, pelatih, pembina, pengurus, 

dan pemerintah. Tujuan yang ingin dicapai media massa terkaitpun selalu berbeda-

beda, Hubungan antara konstruksi media massa dengan olahraga memiliki sejarah 

yang panjang. Bennet, dkk (1983: 237-240) melaporkan bahwa media cetak seperti 

surat kabar telah melaporkan kegiatan olahraga di Inggris dan Amerika Serikat, sejak 

150 tahun yang lalu. Sage (1990: 115-117) menambahkan bahwa media elektronik, 

seperti radio, mulai melaporkan dan menyiarkan kegiatan olahraga pada awal  

sifatnya sangat subjektif dan disesuaikan dengan kepentingan masing-masing. Tidak 

semuanya dikemas secara kasat mata tetapi ada juga yang dibungkus sedemikian rupa 

sehingga hampir tidak tampak keinginan yang sesungguhnya, alias terselubung.  

Hubungan antara media massa dan olahraga bersifat resiprokal, keduanya saling 

berpengaruh dan saling bergantung atas kesuksesan komersial dan popularitas 

masing-masing. Dampak yang ditimbulkan oleh hubungan ini dapat bersifat positif 

(konstruktif) dan negatif (destruktif). Untuk menghindari dampak negatif dari 

intervensi media massa terhadap olahraga, insan pers dituntut untuk senantiasa 

menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan selalu mengedapankan moralitas 

kemanusiaan. 

 

2.9.1  Berita Olahraga di Media Cetak 

Di Indonesia, rekam-merekam jejak olahraga baru dimulai pada awal abad ke-

20, yaitu pada era pergerakan nasional (Raditya, 2009: 25). Pada waktu itu, olahraga 
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memang bukan menjadi tema besar, bahkan belum ada surat kabar yang khusus 

memberitakan olahraga. Kepala berita terpopuler masih dikuasai masalah-masalah 

pemerintahan dan perdagangan, sementara liputan olahraga masih sebatas pelengkap, 

yakni berisi hasil-hasil pertandingan atau perlombaan olahraga seperti sepak bola, 

berkuda, atau ulasan singkat tentang kesehatan. Pada awal kemerdekaan, baru 

terbitlah beberapa surat kabar, seperti KedaulatanRakjat, Merah Putih, Berita 

Indonesia, Gelombang Zaman, dan Pikiran Rakjat. Pada pemerintahan Soekarno surat 

kabar menjadi kendaraan politik pemerintah dan olahraga menjadi senjata pembakar 

semangat untuk melawan kapitalisme dan imperialisme (Raditya, 2010: 29). Ketika 

Soeharto berkuasa, fokus pemberitaan surat kabar bergeser dari masalah politik ke 

masalah ekonomi dan pembangunan, sedangkan porsi untuk pemberitaan olahraga 

tetap. Surat kabar yang terbit pada saat itu Merdeka, Kompas, dan Sinar Harapan 

menyediakan satu halaman penuhkhusus untuk liputan olahraga.   

Dalam perkembangannya pemberitaan dan penyiaran olahraga oleh media 

massa, baik cetak maupun elektronik terus berkembang hingga sekarang. Tampaknya, 

sejak itu, pemberitaan dan penyiaran olahraga telah menjadi ajang bisnis yang 

menggiurkan, terutama di negara-negara maju, karena bertumpuk-tumpuk uang ada di 

sana. Situasi dan kondisi media massa seperti itu akan banyak memengaruhi 

kelangsungan hidup dunia olahraga, serta jurnalisme olaharaga kini menjadi 

kebutuhan pembaca dikala para pembaca jenuh dengan berita-berita bencana, 

menyeramkan, dalam kehidupan sehari-hari. Berita olahraga hadir menjadi sesuatu 

yang segar dan hidup. Lucas dan Real yang dilansir oleh Mutohir (2003: 99) 

memaparkan fenomena yang kian kompleks tentang kaitan kegiatan olahraga dengan 
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media termasuk organisasi promosi/marketing yang menunjukkan pertumbuhan ke 

arah saling bergantung dalam sebuah konfigurasi mendunia yang dia sebut 

media/sport production complex.  Maka dari itu peneliti ingin mencoba meneliti 

tentang isi berita olahraga dan yang akan dibahas adalah berita olahraga pertandingan 

antara Arema FC VS Persebaya pada harian Malang Post dan Jawa Pos edisi Arema 

VS Persebaya dalam Piala Gubernur Kaltim pada tanggal 2 Maret 2018 dan Arema 

VS Persebaya dalam lanjutan Liga Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2018 

 

 


