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Penelitian ini bersumber dari artikel majalah, yang akan melihat teks
sebagai bentuk representasi suatu persoalan yang ditampilkan secara kontinu.
Dengan kata lain, media massa tidak semata-mata menyajikan informasi
tetapi juga mempunyai fungsi sebagai pembangkit makna (the generation of
meaning) dalam bentuk gagasan atau maksud-maksud tertentu yang
dituangkan dalam isi sebuah teks. Representasi media mengenai masalah
kependudukan akan dikupas dalam penelitian ini.

Masalah kependudukan yang direpresentasikan dalam teks Majalah
National Geographic Indonesia terbagi dalam tiga kategori yaitu, fenomena
ledakan penduduk, terbatasnya kemampuan alam, dan disintegrasi sosial. Hal
ini menunjukkan masalah kependudukan yang terjadi di dunia semakin
kompleks, dari penelitian ini juga secara mendalam akan mengetahui
problematika demografi yang terjadi di beberapa negara dunia. Solusi
alternatif pun ditampilkan Majalah National Geographic Indonesia dalam
rangka menghalau permasalahan tersebut.

E. Kata Kunci

Masalah Kependudukan, Makna, Kualitatif, Analisis Isi.



F. Lembar Pengesahan



G. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pertumbuhan populasi dunia terjadi begitu cepat dari masa ke masa.

Bumi merupakan satu-satunya planet yang menjadi tempat tinggal manusia

semakin padat menampung jutaan kelahiran bayi tiap harinya. Pertumbuhan

populasi yang tidak terkendali akan menyebabkan kepadatan penduduk.

Daldjoeni dalam buku “Masalah Penduduk dalam Fakta dan Angka”,

menuliskan masih dibutuhkan 40 tahun lebih untuk menghentikan

pertumbuhan penduduk. Bahkan dengan program KB yang intensif sekalipun

populasi dunia tetap akan berjumlah dua kali lipatnya, pada tahun 2020

jumlah umat manusia di planet kita mencapai tujuh miliar jiwa. Namun,

kondisi nyata yang terjadi sekarang lebih cepat terjadi dari perkiraan

sebelumnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan jumlah penduduk

dunia akan mencapai angka tujuh miliar pada Oktober 2011.

Data mencatat pada tahun 1650 jumlah penduduk negara Eropa,

Amerika Serikat, Amerika Tengah dan Amerika Selatan sebesar 113 juta

jiwa, pada tahun 1750 menjadi 152,4 juta jiwa, dan kemudian satu abad

berikutnya menjadi 325 juta jiwa penduduk dunia. Jadi dalam dua abad

jumlahnya menjadi tiga kali lipat (Mantra, 2000: 59). Pada 1975 hanya ada

tiga kota di seluruh dunia yang berpenduduk 10 juta jiwa. Kini ada 21

megakota serupa, sebagian besar di negara berkembang yang daerah

perkotaanya menyerap penduduk dunia yang terus bertambah banyak.



Penulis dalam penelitian ini secara garis besar akan meneliti isi

tentang isu masalah kependudukan yang tersurat dalam media massa.

Masalah kependudukan dipilih karena isu ini akan selalu bermanfaat untuk

beberapa dekade ke depan, karena di dalamnya terdapat berbagai data, fakta,

tampilan grafis dan bagaimana cara manusia menghadapi persoalan tersebut.

Beda media massa beda pula kebijakannya, mengemas informasi pun

berbeda. Seperti halnya Majalah National Geographic Indonesia yang pada

edisi Januari-Desember 2011 menampilkan artikel berita tentang tujuh miliar

manusia. Di dalamnya mengekspose isu masalah kependudukan secara

khusus dan berkesinambungan dalam interval waktu satu tahun. Dalam

lembaran dari editor edisi Januari redaksi mengungkapkan betapa pentingnya

membahas tentang masalah populasi global sepanjang tahun 2011. Kebijakan

media ini diambil agar orang yang membaca peka dan mulai sadar ternyata

pertumbuhan penduduk di lingkungannya sekarang bertambah dua kali lipat,

serta memberikan gambaran dunia sekarang tentang kemiskinan, pasokan

pangan dan air, perubahan iklim, tingkat kesuburan, dan banyak lagi yang

masih menghantui kondisi dunia sekarang (Johns, 2011: 18).

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat penerapan isu masalah

kependudukan yang disampaikan oleh media massa dalam setiap artikel

pemberitaanya. Dengan latar belakang tersebut penulis memilih

menggunakan analisis isi kualitatif sebagai pembuktian ilmiah terhadap isu

tersebut. Memilih Majalah National Geographic Indonesia edisi khusus tujuh

miliar manusia periode Januari-Desember 2011 sebagai obyek penelitian,



merupakan pilihan tepat karena dalam edisi tersebut mewakili masalah

kependudukan yang sekarang sedang terjadi di dunia. Melalui analisis isi,

peneliti dapat mempelajari gambaran isi, karakteristik pesan, dan

perkembangan dari suatu isi. Agar pembaca lebih mudah memahami isi

masalah kependudukan dalam Majalah National Geographic Indonesia

peneliti membagi kategori dalam tiga konsep yaitu, fenomena ledakan

penduduk, terbatasnya kemampuan alam, dan disintegrasi sosial.

Dari pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan MASALAH

KEPENDUDUKAN DALAM MEDIA adalah penelitian terhadap isi artikel

Majalah National Geographic Indonesia edisi khusus tujuh miliar manusia

periode Januari-Desember 2011 dan mengidentifikasi masalah kependudukan

apa saja yang terjadi di dalamnya.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah kependudukan

yang direpresentasikan dalam teks Majalah National Geographic Indonesia

edisi khusus tujuh miliar manusia periode Januari-Desember 2011.

H. Kajian Teori

1. Komunikasi

Komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna pembangkitan makna

(the generation of meaning). Makna tersebut muncul karena istilah-istilah

seperti pertandaan dan tidak memandang kesalahpahaman sebagai

kegagalan berkomunikasi. Inti studi komunikasi pada mazhab ini adalah

mengenai teks dan kebudayaan (Fiske, 2011: 9 & 59).



2. Media Massa

Media massa dalam bekerja juga harus memenuhi kaidah bahasa jurnalistik

yang baik. Penggunaan bahasa jurnalistik dalam surat kabar, tabloid,

buletin, majalah, radio, televisi, atau media on line, tidak bersifat tiba-tiba

atau hadir begitu saja. Setiap media biasanya memiliki buku pedoman atau

panduan masing-masing dalam penetapan bahasa jurnalistik. Buku pedoman

tersebut harus berpijak kepada empat faktor yaitu filosofi media, visi media,

misi media, dan kebijakan redaksional media (Sumadiria, 2006: 21).

3. Bahasa dan Makna dalam Media Cetak

Dalam filsafat bahasa mengatakan bahwa orang menciptakan realitas dan

menatanya lewat bahasa. Bahasa bisa menjadi fungsi mengangkat hal baru

(inovasi) kepermukaan sehingga dapat terbentuk realitas yang nyata.

Namun, bahasa dapat juga dipakai merusak realitas positif yang pernah

terbangun sebelumnya (Sobur, 2009: 16).

De Vito mengatakan komunikasi adalah proses yang digunakan untuk

memproduksi makna pada benak pembaca seperti apa yang ada di benak

penulis berita. Reproduksi ini hanya sebagai proses parsial dan selalu bisa

salah. Wittgenstein dalam karyanya Philosophical Investigations

mengatakan arti sebuah kata tergantung pada penggunaannya dalam

kalimat, sedangkan arti suatu kalimat bergantung pada kegunaannnya dalam

bahasa (Sobur, 2009: 20-21).

4. Teori Agenda Setting



Teori ini dipelopori Maxwell McCombs dan Donald L.Shaw sekitar tahun

1973, dalam tulisan “The Agenda Setting Function of The Mass Media”.

Teori penyusunan agenda ini mengatakan media (khususnya media berita)

tidak selalu berhasil memberitahu apa yang kita pikir, tetapi media tersebut

benar-benar berhasil memberitahu kita berpikir tentang apa. Media massa

selalu mengarahkan kita pada apa yang harus kita lakukan, media

memberikan agenda-agenda melalui pemberitaannya sedangkan masyarakat

akan mengikutinya (Nurudin, 2009: 195).

5. Kependudukan

Kependudukan mempunyai peran penting dalam perencanaan pembangunan

suatu negara. Biasanya istilah kependudukan tidak hanya dilihat dari sisi

kuantitas saja karena kualitas merupakan pendukung penting menunjang

kuatnya proses pembangunan. Untuk dapat memahami keadaan

kependudukan di suatu daerah perlu didalami kajian demografi. Philip M.

Hauser dan Duddley Duncan (1959) menyatakan definisi demografi adalah

ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran, teritorial, dan komposisi

penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu,

yang biasanya timbul karena natalitas (fertilitas), mortalitas, gerak teritorial

(migrasi), dan mobilitas sosial (perubahan status) (Mantra, 2000: 2-3).

6. Masalah Kependudukan

Paul Ehrlich dalam bukunya “The Population Boom” pada tahun 1971,

menggambarkan penduduk dan lingkungan yang ada di dunia dalam tiga

pandangan. Pertama, dunia sudah terlalu banyak manusia. Kedua, keadaan



bahan makanan sangat terbatas; Ketiga, banyaknya manusia di dunia

menyebabkan lingkungan menjadi rusak dan tercemar. (Neolaka, 2008: 8-

9).

7. Majalah

Majalah pada umumnya terbagi dalam beberapa tipe, yaitu majalah

komersial, majalah perdagangan, teknikal, profesional, dan majalah

perusahaan (Biagi, 2010: 99-100).

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini tidak mencari atau

menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.

Metode penelitian yang  digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi.

Metode ini merupakan salah satu metode utama dalam disiplin ilmu

komunikasi. Analisis isi adalah metode ilmiah untuk mempelajari dan menarik

kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan dokumen (teks).

Melalui analisis isi, peneliti dapat mempelajari gambaran isi, karakteristik

pesan, dan perkembangan (tren) dari suatu isi (Eriyanto, 2011: 10-11).

Metode content analysis lebih menitikberatkan pada pencarian kutipan atau

pengamatan secara bersamaan mengenai gagasan, isu, atau konsep yang

mendasari isi suatu teks. Patton pun menjelaskan langkah awal analisis ini

yaitu dengan mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan isu yang

diangkat, kemudian membagi data tersebut  ke dalam kategori yang

berhubungan, pola, dan tema (Patton, 2009: 259-260).



J. Hasil Penelitian

Masalah kependudukan berhubungan erat dengan jumlah populasi

penduduk. Populasi penduduk diartikan sebagai kumpulan individu yang

mempunyai potensi untuk berkembangbiak antara individu dengan individu.

Populasi dipandang sebagai suatu sistem yang dinamis selalu melakukan

hubungan dan interaksi. Jika jumlah individu  tiap satuan luas bertambah, dapat

dikatakan populasi meningkat. Dalam kehidupan antar populasi selalu terjadi

persaingan (kompetisi), perihal makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup

lainnya (Sastrawijaya, 2000: 14).

Peneliti akan melakukan analisis isi tentang masalah kependudukan

dalam artikel Majalah National Geographic Indonesia edisi khusus tujuh miliar

manusia media massa dengan urutan fenomena ledakan penduduk,

berkurangnya kemampuan alam, dan disintegrasi sosial. Berikut hasil analisis

peneliti dalam bentuk deskripsi dan teks yang berkaitan dengan permasalahan

demografi:

A. Fenomena Ledakan Penduduk

1. Tingginya Angka Kelahiran

Fenomena tingginya tingkat kelahiran merupakan bagian persoalan

kependudukan yang sering muncul dalam artikel khusus tujuh miliar

manusia Majalah National Geographic Indonesia edisi Januari – Desember

2011. Kelahiran juga dikenal dengan istilah fertilitas, proses kelahiran yang

lajunya tidak terkontrol menyebabkan peningkatan angka kelahiran.

Tingginya tingkat kelahiran erat hubungannya dengan gejala pertumbuhan



penduduk yang tidak terkontrol dalam masyarakat. Tingginya angka

kelahiran berhubungan dengan kelahiran penduduk per tahun, besarnya

jumlah perempuan memasuki usia subur, fenomena baby boom, dan

program keluarga berencana.

2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah yang timbul karena ketidakseimbangan

kesejahteraan hidup yang terjadi dalam masyarakat. Artinya pada kelompok

masyarakat tertentu, mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi

kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan.

Kemiskinan merupakan salah satu dampak fenomena ledakan

penduduk yang belum terselesaikan hingga di era modern seperti sekarang.

Dalam representasi Majalah National Geographic Indonesia persoalan

kemiskinan yang dideskripsikan antaralain gambaran kemiskinan dunia,

gelandangan: profil masyarakat miskin, dan pemukiman tidak layak huni.

3. Kelaparan

Dalam representasi Majalah National Geographic Indonesia edisi

khusus tujuh miliar manusia, masalah kelaparan yang menjadi akibat

ledakan populasi diulas dalam teks secara lengkap. Sebagian besar

kelaparan yang dibahas di bawah ini merupakan kekurangan bahan pangan

dari sumber hayati lebih spesifiknya bahan makanan nabati. Kelaparan

menjadi bagian dari masalah kependudukan yang harus segera

diselesaikan, kelaparan sangat erat hubungannya dengan beberapa



persoalan seperti kualitas lahan yang buruk, minimnya keanekaragaman

varietes bahan pangan, serangan hama pertanian, dan kekurangan pangan. .

B. Terbatasnya Kemampuan Alam

1. Kerusakan Lingkungan

Lingkungan hidup sangat erat pengaruhnya terhadap keberlanjutan

pembangunan ekonomi dunia. Sebaliknya pembangunan yang terjadi di

dunia besar pengaruhnya terhadap eksistensi kelestarian lingkungan.

Manusia adalah pelaku utama yang wajib menjaga kelestarian lingkungan

tersebut. Sebagai wujud melestarikan lingkungan, yang harus dilakukan

manusia adalah pertama, berkeyakinan bahwa persediaan sumber daya

alam yang dimiliki planet bumi terbatas; Kedua, manusia merupakan

bagian dari alam; Ketiga, manusia jangan superior terhadap alam

(Neolaka, 2008: 7). Kerusakan lingkungan yang direpresentasikan Majalah

National Geographic Indonesia antara lain bencana alam, manusia perusak

lingkungan, dan pemanasan global.

2. Polusi

Dalam representasi Majalah National Geographic Indonesia polusi

secara dominan mencemari  udara dan air. Efek dari asap buangan pabrik

dan kendaraan sebagai penyebab dominan polusi, gas karbon dari buangan

pabrik dan kendaraan dalam jangka panjang dapat merusak ekologi udara

dan air. Berikut penulis menampilkan teks dan menganalisis representasi

Majalah National Geographic Indonesia mengenai polusi udara dan polusi

air.



C. Disintegrasi Sosial

1. Kerawanan Sosial

Keresahan sosial yang berkepanjangan, yang diakibatkan oleh

proses konflik yang ditimbulkan dari perbedaan pendapat suatu

masyarakat/kelompok golongan tertentu, tidak ada pemecahan dan

penyelesaian masalah yang memuaskan antara masyarakat/kelom-pok

golongan tersebut. Ketidakpuasan pemecahan masalah akan memicu

keresahan, demonstrasi/ anarkis ataupun separatisme

(www.balitbang.kemhan.go.id, 2011). Dalam representasi Majalah

National Geographic Indonesia kerawanan sosial yang sering terjadi dalam

masyarakat antara lain kriminalitas dan kesenjangan sosial.

2. Konflik Antar Penduduk

Menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia konflik antar

penduduk adalah pertentangan antara anggota masyarakat yang dapat

melebar keseluruh lapisan masyarakat (Suharso, 2005: 261). Dalam

representasi Majalah National Geographic Indonesia konflik antar

penduduk meliputi ketegangan politik dan peperangan.

3. Mobilitas Penduduk

Bandiono mengatakan proses migrasi terjadi sebagai jawaban

adanya sejumlah perbedaan antar wilayah. Perbedaan tersebut menyangkut

faktor-faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan baik pada tataran individu

maupun masyarakat (Nasution, 1999: 109). Peneliti dalam poin mobilitas

penduduk akan menampilkan representasi Majalah National Geographic



Indonesia tentang masalah kependudukan yang berkaitan dengan migrasi

legal dan migrasi ilegal.

K. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa

masalah kependudukan yang direpresentasikan oleh Majalah National

Geographic Indonesia (NGI) edisi khusus Tujuh Miliar Manusia edisi

Januari – Desember 2011, adalah:

1. Fenomena Ledakan penduduk, membahas permasalahan

kependudukan yang berkaitan dengan tingginya angka kelahiran

secara signifikan dapat menyebabkan kemiskinan, dan kelaparan.

2. Terbatasnya kemampuan alam, menjelaskan bahwa pada

hakikatnya kondisi alam dapat rusak akibat faktor alami atau

karena ulah tangan manusia. Jumlah penduduk yang meledak

menyebabkan kondisi lingkungan hidup semakin kritis, di sisi lain

manusia membutuhkan lingkungan sebagai habitat untuk hidup

yang layak. Dalam poin terbatasnya kemampuan alam Majalah

NGI mendeskripsikan mengenai kerusakan lingkungan dan polusi.

3. Disintegrasi Sosial, merupakan proses terpecahnya suatu kelompok

atau tatanan kependudukan menjadi beberapa unit sosial yang

terpisah satu sama lain. Poin ini menjelaskan tentang kerawanan

sosial, konflik antar penduduk, dan mobilitas penduduk.



Tiga poin besar tersebut merupakan klasifikasi

berdasarkan konsep mengenai isi media yang mengangkat isu

tentang masalah kependudukan hingga abad ke-21. Memasuki

tahun 2011 penduduk dunia diperkirakan mencapai angka tujuh

miliar jiwa, secara otomatis juga meningkatkan permasalahan

demografi yang terjadi di dunia.

2. Saran

Ledakan penduduk yang terjadi di dunia secara nyata menjadi

penyebab utama terjadinya beragam masalah kependudukan, untuk itu

perlu tindakan komperehensif dalam rangka menuntaskan problematika

tersebut. Dalam edisi berikutnya Majalah National Geographic

Indonesia dapat membuat artikel khusus mengenai cara terbaik

menangani masalah kependudukan secara global, sebagai solusi positif

menangani masalah kependudukan yang telah terbit sebelumnya.

Penelitian ini hanya menggunakan analisis isi, sehingga secara

kualitatif hanya melihat makna yang tersurat saja. Tetapi, untuk

megetahui jauh lebih luas mengenai makna yang tersirat dalam

penelitian masalah kependudukan ini dapat dilakukan dengan

menggunakan metode analisis wacana, semiotika, framing atau dengan

metode penelitian sosial lainnya. Sebagai sarana menambah khazanah

penelitian di program studi Ilmu Komunikasi.
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