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BAB I

PENDAHULUAN

A. 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. Hal

ini merupakan fenomena yang terjadi, karena program menahan laju

pertumbuhan penduduk yang belum berhasil. Upaya pengendalian laju

pertumbuhan penduduk melalui berbagai program kependudukan dan

Keluarga Berencana dinilai berjalan lambat. Tentunya ada pihak yang harus

bertanggung jawab akan masalah tersebut. Di Indonesia berbagai kebijakan

pemerintah pusat tidak terlaksana hingga ke tingkat kabupaten/ kota karena

adanya otonomi daerah. Dalam hal ini pemerintah dan DPR sekiranya  mulai

perlu merancang  undang-undang pengendalian laju pertumbuhan penduduk,

demi kehidupan pada masa mendatang.

Secara global masalah kependudukan sangat kompleks terjadi, seperti

data dan fakta yang ditulis dalam suplemen Majalah National Geographic

Indonesia edisi April 2011 melihat populasi dunia. Saat populasi bumi

mencapai tujuh miliar pada tahun 2011, presentase orang dengan standar

hidup yang layak mencapai angka tertinggi dalam sejarah kehidupan. Namun,

ketidakmerataan masih berlangsung, yaitu dua persen populasi dunia
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menguasai 50 persen kekayaan. Sisanya hanya masyarakat di bawah garis

kemiskinan dengan segala keterbatasan, sehingga saat ini ketimpangan sosial

jelas terlihat.

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, meningkat

hampir dua ratus persen dibandingkan tahun 1950 yang hanya berjumlah 2,5

miliar jiwa (Liu, www.kompas.com, Juli 2011).

Leeuwenhoek seorang ahli geometri dalam buku How Many People

Can The Earth Support? Karya Joel Cohen seorang ahli biologi populasi

mengatakan, kawasan daratan yang berpenghuni di bumi luasnya 13.385 kali

luas Belanda, jadi bumi hanya bisa menampung kurang dari 13.385 miliar

manusia (Kunzig, 2011: 28). Kondisi seperti itu mungkin akan terjadi

mengingat laju pertumbuhan populasi yang kian melesat. Tujuh miliar jiwa

yang diperkirakan memadati dunia pada tahun 2011 menjadi isu khusus yang

dikemas dalam edisi Majalah National Geographic Indonesia sepanjang

tahun 2011. Laju pertumbuhan penduduk kian cepat memang sulit untuk

diperkirakan. Masalah kependudukan menjadi satu poin yang terlahir dari
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imbas cepatnya fenomena tersebut. Inilah yang menjadi tantangan tersendiri

bagi manusia dalam menghadapi kian melesatnya jumlah populasi global.

Persoalan lain yang menjadi penyebab semakin padatnya dunia adalah

semakin banyak anak tumbuh dewasa dan semakin sedikit orang dewasa yang

meninggal karena berbagai penyakit yang dapat dicegah. Diperkirakan masa

ledakan pertumbuhan populasi berakhir di tahun 2050, bumi akan dipenuhi

lebih dari sembilan miliar jiwa. Tantangannya adalah bagaimana saling

berbagi dan menjaga keberlanjutan bumi dan meningkatkan kesejahteraan

dengan semakin banyaknya orang di dunia.

Dwight E. Lee dan Devey Bland menuliskan angka pertama yang

dikemukakan mengenai jumlah penduduk dunia hanya sejumlah 125.000

orang, diperkirakan hidup satu juta tahun yang lalu (Mantra, 2000: 45). Tapi

kini pertumbuhan populasi yang cepat menimbulkan keuntungan dan

kerugian terhadap kelangsungan hidup manusia di dunia. Manusia merupakan

makhluk hidup yang secara lahiriah diciptakan menjadi individu, namun

dalam kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya.

Maka manusia juga dikenal sebagai makhluk sosial.

Populasi dunia yang terus meningkat juga akan menimbulkan beragam

permasalahan salah satunya adalah masalah kependudukan. Besarnya

populasi dianggap telah menimbulkan ketimpangan global karena sumber

daya alam (SDA) yang ada tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan

seluruh manusia. Hal inilah yang dituduh sebagai penyebab kemiskinan,
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kehancuran lingkungan, dan kerawanan sosial (Rikasari, www.detik.com, Juli

2010).

Keadaan seperti itu seperti sudah ditakdirkan dari awal kemunculan

manusia, Toynbee dalam Daldjoeni mengatakan sejak dari awal sejarahnya

manusia memang selalu terancam dengan dunia luarnya. Tantangan dari

lingkungan alam berupa iklim, perairan, tanah, hutan, harus dijawab sendiri

oleh akalnya. Manusia juga diposisikan sebagai makhluk yang lebih kuat

bertahan hidup dengan alat-alat yang dibuatnya guna mempertahankan diri

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keharusan manusia untuk menjawab

semua tantangan dari lingkungan merupakan salah satu pendorong bagi

perkembangan peradabannya.

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.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di beberapa bagian dunia

membuat ilmuwan semakin giat berpikir untuk menganalisis fenomena

kemanusiaan tersebut, maka lahirlah beberapa ilmuwan demografi dengan

teori-teorinya. Tentang jumlah manusia yang mencapai tujuh miliar di tahun
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2011, sebenarnya telah diprediksi oleh Thomas Robert Malthus (pelopor teori

kependudukan) tahun 1798 yang dikenal sebagai teori Malthusian

menyatakan bahwa penduduk apabila tidak ada pembatasan, akan

berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian

dari permukaan bumi ini. Di samping itu Malthus pun menyampaikan bahwa

manusia untuk hidup di bumi membutuhkan bahan makanan, Tapi yang

terjadi adalah laju pertumbuhan bahan makanan dianggap lebih lambat

dibandingkan laju pertumbuhan penduduk (Mantra, 2000: 62).

Sekarang memasuki abad ke-20 apa yang diramalkan seorang Malthus

menjadi kenyataan. Dunia semakin tidak mampu menampung pertumbuhan

penduduk yang sangat pesat. Akibat dari masalah kependudukan juga sudah

mulai menghantui dunia. Kini, baru orang-orang mulai percaya teori yang

disampaikan Malthus tersebut.

Fenomena dan kutipan-kutipan di atas hanyalah bagian dari

pemberitaan serta fakta tentang masalah kependudukan yang kini sedang

terjadi. Manusia sebagai aktor utama terhadap kelangsungan kehidupan bumi

seisinya. Maka banyak dampak yang timbul akibat ulah manusia terhadap

tempat tinggalnya (bumi) sering diulas di berbagai media cetak maupun

elektronik. Dalam iklan yang ditampilkan badan kependudukan dan keluarga

berencana nasional (BkkbN) dampak ledakan penduduk antara lain

kemiskinan, kerusakan lingkungan, ketahanan pangan terancam,

pengangguran, tingginya angka kematian ibu dan bayi, kriminalitas, dan

besarnya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan.
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Pengaruh manusia terhadap lingkungannya memang selalu menjadi

topik yang humanis untuk selalu diulas, apalagi jika menyinggung masalah

kependudukan bahkan sering menjadi headline suatu media massa. Media

cetak, elektronik, hingga digital menganggap persoalan kependudukan harus

mempunyai solusi yang jelas. Dengan visi misi yang dimiliki suatu media,

mereka mencoba menampilkan realitas tentang masalah kependudukan

dengan mengangkat isu-isu besar yang menarik untuk dibedah. Realitas

media mengajak pembaca memahami dan peka betapa pentingnya menjaga

keseimbangan alam, salah satunya menjaga laju pertumbuhan penduduk.

Lewat reprentasi media massa ada harapan tersendiri tentang masalah

kependudukan, agar manusia selalu mendapatkan hak kesejahteraan agar

selalu mendapat perhatian pemerintah ataupun stakeholder, dengan cara

media melakukan ekspose yang intens tentang persoalan demografi tersebut.

Seperti ekspose portal kompas.com yang menuliskan judul

“Kependudukan, Kunci Masa Depan”. Kependudukan adalah persoalan rumit

yang tak bisa lagi direduksi sebagai Program KB pada masa lalu. Kolapsnya

zaman ini juga disebabkan ledakan pertumbuhan penduduk yang dibarengi

rendahnya kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar. Seperti

pendidikan dan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, pengangguran

dengan segala dampaknya, serta masalah kerusakan lingkungan dan kondisi

sumber daya alam dalam arti luas. Sejarah menunjukkan, gagal atau

berhasilnya suatu bangsa tergantung dari mana bangsa tersebut menghadapi
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masalah-masalah kependudukan (Hartiningsih, www.kompas.com, April

2009).

Produk media massa kini sudah menjadi kebutuhan primer

masyarakat. Untuk memperkuat eksistensinya media massa selalu

memperkuat daya tawarnya kepada pembaca (konsumen media cetak) dengan

mengolah isu yang menarik hingga memberikan peran tersendiri dalam

membentuk realitas. Realitas bentukan media memang sengaja disajikan

sesuai dengan kebijakan yang dimiliki redaksi media tersebut. Realitas

bentukan media massa memang terjadi secara sengaja oleh redaksi media

tersebut. Karena mereka sudah menyusun agenda tertentu untuk membedah

sebuah isu, ini yang dikenal dengan teori agenda setting. Agee, Ault, dan

Emery (1988) dalam Devito mengatakan agenda setting merupakan

kemampuan media untuk menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat

pada gagasan atau peristiwa tertentu.

Seperti isu tentang masalah kependudukan, persoalan ini menjadi

penting dan selalu hangat dibahas karena realitas yang berhasil dibangun

media. Dalam proses pengagendaan isu, media  mampu membaca kondisi dan

kebutuhan pembaca secara spesifik, sehingga apa yang ingin disampaikan

media dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Karena mereka juga

membutuhkan produk media massa tersebut sebagai referensi. Hal ini

berdampak positif terhadap media yang telah mengorganisir manajemen isu

dalam sebuah agenda, karena meningkatnya nilai penting suatu topik berita
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pada media massa menyebabkan meningkatnya nilai penting topik tersebut

bagi khalayaknya (Nurudin, 1999: 195).

Persoalan kependudukan menjadi prioritas utama yang harus dicarikan

solusi untuk menunjang pembangunan dunia saat ini. Media massa menjadi

tombak menampilkan isu global dengan fakta dan data sebagai penguat,

seperti meledaknya jumlah penduduk yang tidak terkontrol akan

menimbulkan imbas. Informasi dari media seperti ini penting dibutuhkan

masyarakat sebagai referensi serta wacana untuk mengelola kehidupan

mereka mulai dari lembaga terkecil yaitu keluarga.

Melihat perkembangan media massa yang semakin kuat menempatkan

posisinya penulis ingin melihat fenomena masalah kependudukan dari

kacamata media. Dengan meneliti cara media merepresentasi pesan tentang

isu populasi global. Melihat bagaimana media menyampaikan isu masalah

kependudukan kepada khalayak, sehingga menjadi topik penting yang dapat

dijadikan pertimbangan serta referensi bagi masyarakat.

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.

Majalah National Geographic Indonesia (NGI) dipilih sebagai obyek

kajian karena media ini merupakan media massa yang menampilkan

informasi tidak hanya berdasarkan fakta dan realita saja. Tetapi yang lebih
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kuat adalah data hasil riset yang dilakukan untuk meyakinkan pembaca.

Dengan tampilan fotografi juga menjadi kekuatan majalah ini untuk

menggambarkan suasana yang terjadi.

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).

Jumlah populasi dunia akan mencapai angka tujuh miliar pada Bulan

Oktober 2011 seperti prediksi United Nations Population Fund (UNFPA)

salah satu bidang PBB. Hal tersebut dikuatkan oleh editor Majalah National

Geographic Indonesia pada edisi November 2011, yang menuliskan

“Hari ini rupa bumi diperkirakan telah dihuni tujuh miliar
manusia. Populasi itu kian tumbuh, berbagai permasalahan dan
tantangan yang dihadapi manusia pun semakin menggurita.
Apakah kian sesaknya bumi berarti kian tak berdaya
kehidupan? Saya pikir perdamaian dunia adalah obat
mujarabnya.”
(Majalah National Geographic Indonesia Edisi Khusus Tujuh
Miliar Manusia, November 2011, hal 47).
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Kalimat dalam editorial tersebuat menguatkan betapa pentingnya

masalah kependudukan untuk diteliti dari cara media menggambarkan realitas

dalam bentuk pesan dan grafis. Majalah NGI dianggap layak diteliti karena

media ini secara konsen membahas lingkungan dan kondisi alam semesta

beserta isinya. Dalam seri khusus tujuh miliar (edisi khusus populasi 2011)

ini redaksi NGI menampilkan artikel khusus tentang masalah kependudukan

selama edisi bulan Januari – Desember 2011.  Beberapa judul artikel tersebut

antara lain “Segera! Tujuh Miliar Jiwa di Dunia”, “Fajar Antroposen Era

Manusia”, “Laut Nan Asam”, “Badai Pasti Menjelang”, “Bahtera Pangan”,

“Daya Wanita”, “Mengejar Harapan Ke Tanah Seberang”, Prahara Di Taman

Nirwana”, dan “Solusi Urban”.

Artikel-artikel tersebut menunjukkan bahwa setiap kejadian yang

terjadi di muka bumi lakon utamanya adalah manusia. Mengenai akibat dari

masalah kependudukan salah satunya adalah kemiskinan, hal ini selalu

menjadi sorotan untuk segera terselesaikan. Sebagai contoh kutipan dalam

artikel edisi Januari yang ditulis redaksi menuliskan kemiskinan yang perlu

dientaskan.

Jumlah populasi berperan penting terhadap keberadaan sumber
daya. Tantangan utama masa depan manusia di planet ini
adalah bagaimana kita bisa mengentaskan lebih banyak orang
dari kemiskinan seperti penghuni kawasan kumuh di New
Delhi. Dan juga mengurangi dampak yang kita (manusia)
hasilkan terhadap planet ini. Tujuh miliar manusia sebentar
lagi, sembilan miliar diperkirakan pada 2045. Mari kita
berharap Malthus benar bahwa kita memang panjang akal
(Majalah National Geographic Indonesia Edisi Khusus Tujuh
Miliar Manusia, Januari 2011, hal 47).
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Rangkaian kalimat di atas merupakan bagian bahasan tentang manusia

harus segera mengentaskan kemiskinan yang terjadi di dunia serta segera

membenahi kerusakan alam akibat ulah tangan manusia. Inti teks artikel yang

ditampilkan tersebut lebih melihat bagaimana bumi kian kritis keadaannya

semua dilihat dari dampak yang terjadi karena manusia. Pemilihan Majalah

National Geographic Indonesia edisi Januari-Desember 2011 sebagai obyek

penelitian karena pada periode tersebut karena NGI secara khusus

menampilkan artikel peran manusia di muka bumi dalam kontribusinya

menyebabkan dan menanggulangi masalah kependudukan. Majalah ini juga

memberikan warna untuk membangun kepekaan manusia akan alam dan

kehidupan yang kompleks.

Media massa dalam menampilkan berita tentu mempunyai tujuan yang

ingin diperoleh. Seperti Majalah National Geographic Indonesia dalam edisi

khusus 2011 tentang isu tujuh miliar manusia yang ingin mengetengahkan

tentang akibat permasalahan kependudukan serta tantangan yang harus

dihadapi manusia terhadap bumi yang semakin padat. Informasi tersebut

disampaikan secara sistematis dengan fakta dan data yang mendukung

sebagai content (isi) dalam menyampaikan informasi secara

berkesinambungan.

Kesimpulan mengenai masalah kependudukan tidak hanya
terpaku terhadap angka populasi semata dalam menatap masa
depan, tetapi juga perlu perhatian lebih terhadap persoalan
kemiskinan, layanan keluarga berencana (KB), menyelamatkan
penduduk dari bencana alam, permasalahan lingkungan, dan
persoalan keamanan (Majalah National Geographic Indonesia
Edisi Khusus Tujuh Miliar Manusia, Januari 2011, hal 47).
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Alur yang disampaikan majalah ini juga tertata dengan baik, sehingga

pembaca dengan mudah paham isi dan maksud redaksi tentang masalah

kependudukan yang sedang terjadi. Redaksi secara runtut menampilkan

kondisi kepadatan populasi global, laju pertumbuhan penduduk yang cepat,

kemiskinan yang merajalela, kualitas kesehatan yang rendah, berkurangnya

energi bumi, kerusakan alam, menurunnya produksi pangan, lahan bertahan

hidup semakin sempit, terjadinya kerawanan sosial, pemberdayaan sumber

daya alam dan manusia, inovasi positif merubah kehidupan yang lebih layak,

hingga peran pemerintah dalam menanggulangi masalah kependudukan.

Semua problametika tersebut sengaja ditampilkan Majalah National

Geographic Indonesia ditiap edisi tujuh miliar manusia selama tahun 2011.

Dalam penelitian yang dilakukan Lismomon Nata, masalah

kependudukan dianggap berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia,

seperti dampak terhadap perekonomian, kehidupan sosial budaya hingga

berdampak terhadap lingkungan dan alam. Artinya kajian kependudukan

bukan hanya mengenai masalah dalam perspektif  secara kuantitatif berupa

angka- angka terhadap jumlah populasi manusia saja namun jauh dari pada itu

yaitu juga dapat dikaji dalam aspek kualitatifnya. Dengan kata lain disamping

persoalan jumlah, kependudukan juga berkaitan mengenai masalah kehidupan

sosial budaya yang ada di dalamnya (www.bkkbn.go.id, 2011). Sedangkan,

pada penelitian mengenai masalah kependudukan dalam media massa ini

lebih dideskripsikan dengan cara yang luas berdasarkan representasi teks

dinamika demografi yang terjadi di berbagai penjuru dunia.
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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 sumber 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.
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B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas, maka penulis

merumusan permasalahan secara umum sebagai berikut.

Masalah kependudukan apa yang direpresentasikan dalam teks

Majalah National Geographic Indonesia edisi khusus tujuh miliar manusia

periode Januari-Desember 2011?

C. 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.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang fenomena

sosial dan kemanusiaan secara global yang terjadi sekarang khususnya

tentang isu tujuh miliar manusia yang telah memenuhi dunia.

2. Penelitian ini kedepannya diharapkan dapat menjadi dasar penelitian lebih

lanjut mengenai masalah kependudukan dengan menggunakan studi

analisis isi.

3. Penelitian ini juga memberikan masukan positif tentang bagaimana

memahami content yang disampaikan media, khususnya yang

berhubungan dengan keredaksionalan Majalah National Geographic

Indonesia.
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E. KAJIAN TEORI

1. Komunikasi

a. Definisi Komunikasi

Komunikasi menurut John Fiske dibagi dalam dua mazhab utama,

yaitu sebagai transmisi pesan dan sebagai produksi dan pertukaran makna.

Mazhab pertama lebih melihat komunikan (penerima pesan) sebagai

tansmisi pesan, definisi komunikasi yang dimaksud mengenai bagaimana

pengirim dan penerima mengkonstruksi pesan (encode) dan

menerjemahkannya (decode), serta bagaimana transmiter menggunakan

saluran dan media komunikasi. Komunikasi dilihat sebagai proses

transmisi pesan yang dapat mempengaruhi prilaku atau state of mind orang

lain. Mazhab ini lebih dikenal sebagai mazhab “proses” (Fiske, 2011: 8).

Mazhab kedua melihat komunikasi sebagai produksi dan

pertukaran makna. Mazhab ini lebih melihat komunikasi yang berkenaan

mengenai bagaimana pesan atau teks berinteraksi dengan orang-orang

dalam rangka menghasilkan makna. 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. Dalam penelitian ini lebih melihat

komunikasi dalam definisi mazhab kedua yaitu sebagai pembangkitan

makna (the generation of meaning) (Fiske, 2011: 9 & 59).



16

Produser
Pembaca

b. Proses Komunikasi Pembentuk Makna

Pesan dalam hal ini dianggap sebagai suatu konstruksi tanda yang

melalui interaksinya dengan penerima menghasilkan makna. Pengirim,

yang didefinisikan sebagai transmiter pesan menurun arti pentingnya.

Penekanan bergeser pada teks dan bagaimana teks itu dibaca. Dan

membaca adalah proses menemukan makna yang terjadi ketika pembaca

berinteraksi atau bernegoisasi dengan teks. Negoisasi tersebut terjadi

karena pembaca membawa aspek-aspek pengalaman budayanya untuk

berhubungan dengan kode dan tanda yang menyusun teks. Maka pembaca

dengan pengalaman sosial yang berbeda atau dari budaya yang berbeda

mmungkin akan menemukan makna yang berbeda dari teks yang sama

(Fiske, 2011: 10-11). Proses pembentukan makna dari pesan dalam teks

dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

Pesan Teks

Makna

Gambar 1. Pesan dan Makna (Fiske, 2011: 11)

Teks dalam proses komunikasi mempunyai peran utama dalam

menyampaikan pesan. Penerima atau pun pembaca dipandang memainkan

peran yang lebih aktif dalam menyimpulkan sebuah makna dalam proses

Referensi
(Pemikiran)
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komunikasi. Dalam semiotika lebih memilih istilah “pembaca” untuk

“penerima” karena hal tersebut secara tak langsung menunjukkan derajat

aktivitas yang lebih besar dan juga pembacaan merupakan merupakan

sesuatu yang dipelajari untuk dilakukan. Karena itu, pembacaan tersebut

ditentukan oleh pengalaman kultural pembacanya. Pembaca membantu

menciptakan makna teks dengan membawa pengalaman, sikap dan

emosinya terhadap teks tersebut (Fiske, 2011: 61).

Jakobson seorang ahli bahasa lebih tertarik melihat makna dan

struktur internal pesan dalam tindakan komunikasi. Jakobson menemukan

teori pemodelan faktor-faktor konstitusif dalam suatu tindakan

komunikasi. Berikut model komunikasi Jakobson.

Model Komunikasi Jakobson

Pengirim                                                                                       Penerima
(Addresser) (Addressee)

Gambar 2. Model Komunikasi Jakobson

Seorang pengirim menyampaian pesan pada penerima, menurut

Jakobson pesan selalu mengacu pada sesuatu yang lain di luar pesan itu

sendiri, yang disebut konteks. Berikutnya adalah kontak  yang dimaksud

sebagai sarana saluran fisik dan koneksi fisiologis antara pengirim dan

penerima. Faktor lainnya adalah kode , sistem makna bersama yang

berdasarkan pesan yang distrukturkan (Fiske, 2011: 52).

Konteks
Pesan

Kontak
Kode
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2. Media Massa

Media pada dasarnya berada di tengah realitas sosial yang sarat

dengan berbagai kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan

beragam. Media massa sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan, agama,

seni, dan kebudayaan, bekerja secara ideologis guna membangun

kepatuhan khalayak terhadap kelompok yang berkuasa (ideological states

apparatus). Antonio Gramsci melihat media sebagai ruang di mana

berbagai ideologi direpresentasikan. Ini berarti, di satu sisi media bisa

menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi, dan kontrol

atas wacana publik (Sobur, 2009: 29-30).

Sumber komunikasi massa adalah organisasi formal dan

melembaga. Organisasi formal dan melembaga yang menyelenggarakan

komunikasi massa ini disebut media massa atau disebut pula dengan pers.

Sebagai suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian, atau gambaran

umum tentang banyak hal, media massa mempunyai kemampuan berperan

sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik, karena media juga

dapat berkembang menjadi kelompok penekan atas suatu ide atau gagasan,

dan bahkan suatu kepentingan atau citra yang direpresentasikan untuk

diletakkan dalam konteks kehidupan yang lebih empiris (Sobur, 2009: 31).

Pada awalnya pers dipahami sebagai media massa yang proses

produksinya dengan dicetak seperti koran dan majalah, karena pers berasal

dari kata Bahasa Inggris “press” atau berarti tekan (awalnya koran

diproduksi dengan cara memakai tekanan). Pengertian pers semakin luas
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seiring dengan munculnya media baru seperti televisi dan radio. Pers

dalam pengertian sempit menunjuk pada media cetak saja (suratkabar,

majalah, dan tabloid), sedangkan pers dalam pengertian luas menunjuk

pada semua jenis media massa (semua media cetak dan elektronika).

Menurut Alexis S. Tan (1981) media massa mempunyai fungsi antara lain

memberi informasi, mendidik, mempersuasi, menyenangkan, memuaskan

kebutuhan komunikan. Seiring dengan perkembangan masyarakat fungsi

media massa juga bertambah, dalam perspektif kritis fungsi media massa

ditambah untuk melawan kekuasaan dan kekuatan represif dan menggugat

hubungan trikotomi antara pemerintah, pers, dan masyarakat (Nurudin,

2009: 65).

Media massa merupakan institusi legal artinya lembaga-lembaga

yang didirikan oleh hukum, peraturan, dan pada umumnya oleh keputusan-

keputusan yang dibuat oleh kekuasaan pemerintah. Peraturan formal

tentang pers dan media massa di Negara Indonesia tertuang dalam

Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dalam pasal 1 ayat 1

berbunyi: Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang

melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh,

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi bak dalam

bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik

maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media

elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia

(www.komisiinformasi.go.id).
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Dalam pasal 1 ayat 2 berbunyi: Perusahaan pers adalah badan

hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan

media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media

lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau

menyalurkan informasi (www.komisiinformasi.go.id).

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. Bahasa jurnalistik suatu media dipilih

melalui proses perencanaan dan bahkan hasil kajian yang sangat panjang.

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).

Media merupakan corong informasi dan mempunyai kekuatan

untuk mempengaruhi khalayak, masyarakat dapat dengan mudah percaya

apapun yang diinformasikan karena anggapan media massa selalu benar.

Tapi sesungguhnya media mempunyai kuasa untuk mengkonstruksi

sebuah informasi berdasarkan ideologi yang dimiliki media tersebut. Pers

adalah transformator bagi kehidupan masyarakat dan berjalannya negara.

Media, massa juga berfungsi meningkatkan voltase yang rendah dan

menurunkan tekanan yang terlalu tinggi, mendinamisir suasana yang

lemah lesu dan menentramkan keadaan yang panas memanggang. Media
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massa juga mengartikulasikan keluh kesah kalangan bawah agar bisa

menjadi masukan pembuat keputusan di tingkat tinggi, dan

menerjemahkan kebijakan negara yang makro menjadi rincian yang bisa

dijalankan oleh masyarakat. Cara-cara tersebut dapat tersampaikan dengan

wacana dalam bahasa jurnalistik (Dewabrata, 2006: 21).

Media massa selalu mendapat posisi khusus dalam persoalan

pembangunan. Media massa menurut Nurudin mempunyai arti sebagai

alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara

serempak, cepat kepada audience yang luas dan heterogen, informasi yang

ditampilkan dikontrol oleh gatekeeper (penepis informasi) artinya pesan-

pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh sejumlah individu

dalam lembaga (Nurudin, 2009: 9).

3. Bahasa dan Makna dalam Media Cetak

a. Bahasa

Perkembangan dunia jurnalistik memang berperan dalam

pembentukan bahasa dan makna. Bahasa jurnalistik didefinisikan sebagai

bahasa yang digunakan oleh wartawan, redaktur, atau pengelola media

massa dalam menyusun dan menyajikan, memuat, menyiarkan, dan

menayangkan berita serta laporan peristiwa atau pernyataan yang benar,

aktual, penting dan menarik, dengan tujuan mudah dipahami isinya dan

cepat ditangkap maknanya. Menurut Bolinger seorang pakar bahasa

(1981), makna adalah hubungan antara bahasa dan dunia luar yang telah
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disepakati bersama oleh para pemakai bahasa dan dapat dimengerti

(Sumadiria, 2006: 7, 26).

Dunia jurnalistik erat hubungannya dalam penggunaan bahasa dan

makna untuk menguatkan tujuannya dalam menyampaikan keberhasilan

pesan. Media massa melakukan komunikasi satu arah kepada

khalayaknya, maka dari itu penggunaan bahasa yang efektif menjadi

unsur terpenting. Dalam kehidupan sehari-hari orang mengatakan bahasa

yang digunakan media massa umumnya komunikatif dan beritanya pun

komunikatif. Syarat bahasa dalam berita yang komunikatif antara lain

jelas dan jernih, runut dan bernalar, tidak membingungkan, tidak keruh,

kata dan kalimatnya populer (Dewabrata, 2004: 15).

Dalam filsafat bahasa mengatakan bahwa manusia menciptakan

realitas dan menatanya lewat bahasa. Bahasa mengangkat hal tersembunyi

sehingga menjadi kenyataan. Menurut Halliday, secara makro fungsi-

fungsi bahasa dibagi dalam tiga poin penting yaitu:

1. Fungsi ideasional, untuk membentuk, mempertahankan dan

memperjelas hubungan di antara anggota masyarakat.

2. Fungsi interpersonal, untuk menyampaikan informasi di antara

anggota masyarakat.

3. Fungsi tekstual, untuk menyediakan kerangka, pengorganisasian

diskursus (wacana) yang relevan dengan situasi (Sobur, 2009: 16-17).

Fungsi bahasa secara garis besar adalah sebagai alat untuk

menyampaikan ekspresi diri, sebagai alat komunikasi, sebagai alat untuk
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mengadakan integrasi dan adaptasi sosial, dan sebagai alat untuk

mengadakan kontrol sosial (Keraf, 2001: 3-7).

Alex Sobur menilai manusia sebagai makhluk berpikir dan

mengucapkan pikirannya tersebut melalui bahasa. Hubungan antara

bahasa dengan pikiran manusia sangat erat. Dapat dilihat secara singkat

kita dapat mengetahui pemikiran seseorang melalui bahasa yang dia

sampaikan baik secara lisan maupun tertulis. 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).

Ahli jurnalistik asal Amerika Daryl L. Frazell dan George Tuck

mengatakan pembaca berharap apa yang dibacanya dalam media massa

adalah yang bisa dimengerti tanpa bantuan pengetahuan khusus.

Keinginan pembaca seperti itu tentunya harus didukung dengan  bahasa

dan makna yang telah disempurnakan dengan ilmu jurnalistik. Proses

penciptaan realitas lewat bahasa dan makna juga harus melewati meja

editor, Arthur Plotnik penulis asal Amerika mengingatkan dalam

tulisannya, bahwa editor dibayar untuk memproses kata-kata menjadi

kemasan komunikasi (communication packages) (Dewabrata, 2006: 21).

Media massa dalam hal ini cetak, menyampaikan pesan tidak

hanya cukup dengan menggunakan kaidah bahasa dan makna dengan
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rumus 5W+1H (what, who, where, when, why, + how), permasalahan

yang mendasar adalah media harus memahami realitas sosial. Dari fakta

yang didapat tersebut kemudian intelektualitas dibangun menghasilkan

bahasa dan makna untuk disampaikan kepada khalayak (Siregar, 2004:

12).

Penggunaan bahasa dalam media massa yang cermat dalam

penulisan semata-mata bukan demi citarasa kebahasaan. Berita yang

ditulis tentang suatu peristiwa pada dasarnya adalah suatu rekonstruksi

tertulis. Hanya lewat bahasa yang cermatlah rekonstruksi tertulis tersebut

dapat mengantar pembaca untuk membayangkan apa yang sesungguhnya

terjadi (Siregar, 2004: 90).

b. Makna

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).

Sebagai seorang ahli linguistik, Saussure tertarik pada bahasa. Dia

lebih memperhatikan cara tanda-tanda (atau dalam hal ini kata-kata) terkait

dengan tanda-tanda lain bukannya cara tanda-tanda terkait dengan objek.

Bagi Saussure, tanda merupakan objek fisik dengan sebuah makna.



25

Penanda adalah citra tanda seperti yang kita persepsi. Petanda adalah

konsep mental yang diacukan menghasilkan makna. Konsep mental ini

secara luas sama pada semua anggota kebudayaan yang sama

menggunakan bahasa yang sama (Fiske, 2011: 65).

Tiga hal dijelaskan oleh para ahli filsafat dan linguistik berkaitan

dengan istilah makna, yaitu menjelaskan makna secara alamiah,

mendeskripsikan kalimat secara alamiah, dan menjelaskan makna dalam

proses komunikasi. Selain itu, para teoritisi bahasa mengatakan bahwa

sebagian besar kata memiliki makna majemuk. Setiap kata seperti dalam

unsur warna: merah, kuning, hitam, putih mempunyai makna (konotatif)

yang berlainan. Bila diartikan makna dari kata hitam umumnya

berkonotasi negatif, sedangkan kata putih berkonotasi positif (Sobur: 23-

25). Brodbeck mengemukakan tiga konsep makna yaitu:

a. Makna refrensial, makna suatu istilah adalah objek, pikiran, ide, atau

konsep yang ditunjukkan istilah tersebut.

b. Makna arti istilah, dengan kata lain lambang atau istilah tersebut

“berarti” dan berhubungan secara “sah” dengan istilah yang lain,

konsep yang lain.

c. Makna intentional, arti suatu istilah atau lambang bergantung pada apa

yang dimaksudkan pemakai dengan arti lambang itu (Sobur, 2009: 25-

26).
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Komunikasi sebagai pembangkit makna dalam pesan baik oleh

penyampai maupun penerima (encoder atau decoder). Makna bukan

konsep yang mutlak dan statis yang bisa ditemukan dalam kemasan pesan.

Pemaknaan merupakan proses aktif, kata kerja digunakan untuk

menciptakan, membangkitkan, atau menegosiasikan nilai yang ingin

disampaikan  (Fiske, 2011: 68).

Negosiasi adalah istilah yang berguna karena di dalamnya

menunjukkan adanya ke sana dan kemari (to and fro), memberi dan

menerima (give and take), di antara manusia dan pesan. Makna merupakan

hasil interaksi yang dinamis antara tanda, interpretant, dan objek. Makna

secara historis ditempatkan dan akan berubah seiring dengan perjalanan

waktu (Fiske, 2011: 68).

Semua model makna memiliki bentuk yang secara luas mirip.

Masing-masing memperhatikan tiga unsur yang ada dalam setiap studi

tentang makna. Ketiga unsur itu adalah tanda, acuan tanda, dan pengguna

tanda (Fiske, 2011: 61).

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,
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media memberikan agenda-agenda melalui pemberitaannya sedangkan

masyarakat akan mengikutinya (Nurudin, 2009: 195).

Agenda setting mengasumsikan adanya hubungan positif antara

penilaian yang diberikan media pada suatu persoalan dengan perhatian

yang diberikan khalayak pada persoalan itu. Singkatnya apa yang dianggap

penting oleh media, akan dianggap penting pula oleh masyarakat. Apa

yang dilupakan media, akan luput juga dari perhatian masyarakat

(Rakhmat, 1995: 68).

Cohen (1963) dalam Baran mengatakan bahwa dunia terlihat

berbeda menurut orang yang berbeda pula, bukan hanya bergantung pada

minat mereka pribadi, tetapi juga bergantung terhadap penulis, editor, dan

penerbit surat kabar yang mereka baca (Baran, 2010: 347).

McCombs dan Shaw (1972) menuliskan pembaca tidak hanya

belajar mengenai isu tertentu, tetapi seberapa penting untuk terikat pada

isu tersebut berdasarkan jumlah informasi yang ada dalam berita. Media

massa barangkali menemukan isu mana yang penting, tetapi media yang

mengatur agenda berita (Baran, 2010: 347).

Media mengarahkan pembaca untuk memusatkan perhatian pada

subyek tertentu. Walaupun jelas tidak ada hubungan satu lawan satu antara

perhatian media dan persepsi masyarakat mengenai tingkat kepentingan

subyek tertentu, media memang menentukan agenda kita sampai batas

waktu tertentu (DeVito, 1997: 529).
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Tidak ada peristiwa penting dapat terjadi tanpa liputan media

massa, jika memang media tidak meliputnya  hal itu berarti tidak penting.

Sebenarnya media mengarahkan kita untuk memusatkan  perhatian pada

subjek tertentu yang diberitakan media. Ini artinya media massa

menetukan agenda kita. Menurut Chaffe dan Berger (1997) ada beberapa

catatan tentang teori agenda setting. Pertama, teori itu mempunyai

kekuatan penjelas untuk menerangkan mengapa orang sama-sama

menganggap penting suatu isu. Kedua, teori itu mempunyai kekuatan jika

orang-orang mengekspose pada satu media yang sama, mereka akan

merasa isu yang sama tersebut penting. Ketiga, teori itu dapat dibuktikan

salah jika orang-orang tidak mengekspos media yang sama maka mereka

tidak akan mempunyai kesamaan bahwa isu media itu penting (Nurudin,

2009: 197).

5. Kependudukan

Ilmu kependudukan atau lebih dikenal sebagai ilmu demografi

telah berkembang sejak tiga abad yang lalu. John Graunt, seorang

pedagang pakaian yang hidup pada abad ke-17 di London. Dalam buku

karya peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas

Indonesia (2000: 2) menuliskan Graunt pertamakali melakukan analisis

data kelahiran dan kematian, dan dari hasil analisisnya dikemukakan

batasan-batasan umum tentang kematian (mortality), kelahiran (fertility),

migrasi dan perkawinan dalam hubungannya dengan proses penduduk.
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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).

Pertumbuhan penduduk yang terus melaju cepat juga turut

melahirkan beberapa ilmuwan beserta teorinya. Umumnya mereka dibagi

menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama terdiri dari penganut aliran

Malthusian yang dipelopori oleh Thomas Robert Malthus dan aliran Neo

Malthusian dipelopori oleh Garreth Hardin dan Paul Ehrlich. Kelompok

kedua adalah penganut aliran Marxist yang dipelopori oleh Karl Marx dan

Friedrich Engels. Kelompok ketiga terdiri dari pakar teori kependudukan

mutakhir pelopornya seperti John Stuart Mill, Arsene Domont, dan Emile

Durkheim. (Mantra, 2000: 60).

Teori demografi yang pertama lahir karena ledakan populasi

menyebabkan berbagai masalah kependudukan, dikenal dengan teori

Malthus yang tetap dipakai sebagai sumber ilmu hingga sekarang.
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Malthus mengatakan “...Human species would increase as the number 1,

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, and substance as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In

two centuries the population would be to the means of subsistance as 236

to 9, in three centuries as 4096 to 13 and in two thousand years the

difference would be almost incalculable... (Mantra, 2000: 62).

Pendapat lain Malthus yang terbukti di era global seperti sekarang

antara lain pertama, kemampuan alam dalam memproduksi tumbuhan

serba terbatas. Kedua, manusia cenderung berkembang biak dengan

suburnya. Ketiga, Perkembangan penduduk cenderung menghabiskan

produksi pangan. Keempat, alam mengurangi jumlah penduduk melalui

positive checks yaitu peperangan, kelaparan, kejahatan. Kelima, manusia

dapat mengurangi angka kelahiran melalui preventive checks seperti

dengan menunda kawin atau tidak kawin dan dengan menggunakan alat

kontrasepsi dalam berhubungan. (Daldjoeni, 1981: 6).

Pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 teori

kependudukan semakin berkembang serta semakin ilmiah dan humanis

dalam menyampaikan penemuan baru. Tokoh baru penemu teori

kependudukan tersebut antara lain:

1. John Stuart Mill

Mill adalah seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi

berkebangsaan Inggris. Ilmuwan ini menguatkan pendapat Malthus

dengan mengatakan pada situasi tertentu manusia dapat

mempengaruhi perilaku demografinya, serta apabila produktivitas
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(aktivitas) seseorang tinggi dia cenderung ingin mempunyai keluarga

yang kecil. Memperhatikan tinggi rendahnya tingkat kelahiran

ditentukan oleh manusia sendiri, maka Mill mengatakan penting untuk

melakukan peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan semua

golongan baik yang mapan atau masih berada di bawah standar

kemapanan. Di samping itu Mill juga mengatakan umumnya

perempuan tidak menghendaki melahirkan anak yang banyak, apabila

kehendak mereka diperhatikan maka tingkat kelahiran akan rendah.

2. Emile Durkheim

Durkheim adalah seorang ahli sosiologi Perancis yang hidup

pada akhir abad ke-19. Durkheim lebih menekankan perhatiannya

pada akibat terjadinya laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dia

mengatakan dalam wilayah dengan angka kepadatan penduduk yang

tinggi, maka akan timbul persaingan di antara penduduk untuk dapat

mempertahankan hidup. Usaha mempertahankan hidup tersebut

dengan cara meningkatkan pendidikan dan ketrampilan dengan

spesialisasi tertentu. Keadaan ini jelas terjadi pada masyarakat

perkotaan dengan kehidupan yang kompleks dengan berbagai tuntutan

hidup.

Durkheim membandingkan kehidupan masyarakat tradisional

dengan masyarakat industri, akan terlihat bahwa pada masyarakat

tradisional tidak terjadi persaingan yang ketat dalam memperoleh

pekerjaan karena mereka memiliki lahan sendiri untuk mencari
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penghidupan. Sedangkan masyarakat industri akan lebih ketat

melakukan persaingan dalam pekerjaan, karena pada kehidupan

masyarakat industri tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk

tinggi (Mantra, 2000: 72-76).

6. Masalah Kependudukan

Manusia memegang peran sebagai lakon utama dalam setiap

tindakan yang dilakukannya. Ledakan populasi dunia merupakan salah

satu akibat yang ditimbulkan oleh perilaku manusia sendiri. Kurangnya

kontrol dan tanggung jawab terhadap kuantitas keturunan menjadikan

percepatan laju pertumbuhan penduduk semakin meningkat dalam jangka

waktu lima dasawarsa terakhir. Hal ini semakin memprihatinkan ketika

jumlah populasi yang kian meningkat tanpa dibarengi dengan peningkatan

sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kehidupan yang

manusiawi.

Fenomena masalah kependudukan yang terjadi secara global

sekarang, seperti peristiwa yang terjadi karena efek domino. Permasalahan

kependudukan awalnya terjadi karena kuantitas populasi global yang tak

dapat terbendung. Keadaan tersebut menimbulkan rentetan masalah baru,

yang kesemua korbannya menjadi beban manusia juga. Masalah yang

timbul akibat ledakan populasi global antaralain kemiskinan, kerusakan

lingkungan, ketahanan pangan terancam, pengangguran, tingginya angka

kematian ibu dan bayi, kriminalitas, dan kualitas kesehatan dan pendidikan

yang buruk.
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Setiap peristiwa yang buruk tentunya membutuhkan solusi yang

positif membenahi itu semua. Masalah kependudukan tidak hanya sebatas

yang disebut di atas. Pesoalan migrasi atau perpindahan penduduk juga

akan menimbulkan masalah baru dalam rentetan persoalan demografi.

Misalnya arus urbanisasi yang semakin intens menambah kepadatan di

pusat kota, sehingga pemberdayaan pembangunan hanya terfokus pada

satu titik. Prediksi mengenai semua masalah kependudukan yang terjadi

sekarang sebenarnya sudah diramalkan sejak era Malthus dan kembali

menguat pada pertengahan abad ke-19.

Sebelumnya, dalam Konferensi PBB tentang Kependudukan di

Roma tahun 1954, Sir Julian Huxley juga meramalkan jika pertumbuhan

penduduk tidak terkendali, maka 50 tahun mendatang, dunia akan penuh

dengan persoalan, kemiskinan yang menghancurkan saraf, melahirkan

agresivitas, frustrasi yang lebih eksplosif, dan berbagai anomi atau

patologi sosial lainnya (Wilonoyudho, www.suaramerdeka.com, Juni

2011).

Paul Ehrlich dalam bukunya “The Population Bomb” 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. Perjalanan

panjang persoalan demografi semakin menguat, Meadow Donella H pada

tahun 1972 menerbitkan buku dengan judul “The Limit to Growth”.
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Meadow merupakan penganut aliran Malthus dan hasil tulisannya tersebut

dianggap sebagai karya terbaik. Tulisan Meadow menuliskan pertumbuhan

eksponensial dari lima faktor kehidupan manusia yang saling

berhubungan, yaitu pertumbuhan penduduk, produksi pangan,

pertumbuhan industri, penggunaan sumber daya alam, dan pencemaran

(polusi) (Neolaka, 2008: 8-9).

Meadow menuliskan pada waktu persediaan sumber daya alam

masih melimpah, maka pasokan bahan makanan, hasil industri, dan jumlah

penduduk akan bertambah dengan cepat. Pertumbuhan tersebut akan turun

sejalan dengan menurunnya persediaan sumber daya alam, menurut

prediksi model Meadow akan habis pada tahun 2100. Walaupun dibuat

asumsi yang bervariasi lima variabel tersebut, malapetaka seperti

kelaparan, polusi, dan habisnya sumber daya alam tidak dapat dihindari,

hanya waktu yang dapat ditunda. Ada dua hal yang dapat dilakukan

menurut Meadow, yaitu membiarkan malapetaka itu terjadi, atau manusia

membatasi pertumbuhannya dan mengelola lingkungan alam dengan baik

(Mantra, 2000: 70-71).

Permasalahan kependudukan lahir karena ledakan pertumbuhan

manusia yang tidak teratasi berakibat pada persoalan berbagai bidang

seperti masalah sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini yang membuat

masalah kependudukan menjadi sesuatu yang menarik untuk selalu

dipelajari dalam ilmu demografi seperti yang ditulis oleh L R.Brown, P. L

McGrath, dan B Stoke. Mereka mengidentifikasi dimensi masalah
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kependudukan yang terjadi di dunia.  Dimensi masalah demografi tersebut,

antaralain:

Kelaparan, terjadi akibat tidak tersedianya sumber daya untuk

mengembangkan bahan pangan seperti terbatasnya pasokan air,

tanah, energi, dan pupuk. Keadaan seperti ini hampir terjadi di

seluruh penjuru dunia.

Polusi, keberadaan populasi manusia yang terus meningkat berpotensi

menganggu ekosistem di bumi. Sebagai contoh Laut Mediterania

menjadi hilir saluran pembuangan sampah 400 juta manusia. Hal

ini seiring terjadinya kepadatan penduduk, meningkatnya bisinis

pariwisata, perkembangan industri, dan kehidupan maritim yang

tidak bertanggung jawab. Dan akibatnya Laut Mediterania

terancam menjadi laut mati.

Inflasi, terjadi karena tingginya permintaan akan suatu sumber daya, tetapi

keterbatasan suplai tidak dapat memenuhi beragam permintaan

tersebut. Hal ini biasa terjadi dalam bidang perekonomian yang

nantinya suatu negara akan mengalami krisis.

Perumahan, semakin tingginya minat masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan primer yaitu papan. Bisnis perumahan semakin

meningkat sehingga tanah, semen, pasir, kayu, dan bakar

keberadaannya semakin menipis untuk memenuhi kebutuhan

milyaran penduduk.
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Pendapatan, yang dimaksud adalah jumlah upah/ gaji yang diterima tiap

penduduk. Di beberapa wilayah upah/ gaji yang diterima

seseorang sangat minim dan berada di bawah standar pendapatan

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Energi, Setiap penduduk yang baru lahir di dunia membutuhkan banyak

energi untuk menyambung kehidupannya mulai dari kebutuhan

makanan, pakaian, tempat tinggal, hingga bahan bakar. Setiap

bertambahnya satu penduduk di dunia berarti cadangan energi

juga ikut berkurang.

Pengangguran, perkembangan teknologi yang semakin maju tidak

membuat persoalan besar ini berakhir. Para ekonom

memperkirakan tiap negara yang mengalami pertumbuhan

penduduk sebanyak tiga persen memerlukan peningkatan

ekonomi sebanyak sembilan persen. Hal ini untuk menjaga

lapangan pekerjaan untuk penduduk tetap tersedia. Banyak negara

di dunia yang mengalami peningkatan populasi secara cepat,

namun tidak diimbangi dengan laju perekonomian yang

menunjang. Fenomena tersebut menjadikan perekonomian

stagnan dan pengangguran semakin merajalela.

Buta Huruf, Salah satu yang terjadi adalah buta huruf, hal ini terjadi di

beberapa belahan dunia seperti di Asia, Afrika, dan Amerika

Latin. Pendidikan menjadi suram seiring pertambahan penduduk
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yang kian mendesak, namun infrastruktur dan pengelolaan

pendidikan belum dijalankan secara optimal.

Kebebasan Individu, semakin banyak populasi dunia tentunya

membutuhkan ruang yang besar untuk melangsungkan hidup. Dan

perlu adanya peraturan  untuk menjaga penggunaan sumber daya

agar kelestariannya tetap terjaga (Weeks, 1986: 5).

7. Majalah

Awal mula lahirnya majalah terjadi pada pertengahan tahun 1700-

an yang dipelopori oleh para elite Inggris, karena majalah menjadi media

favorit bagi mereka. Pada tahun 1741 di Philadelphia Andrew Bradford

menerbitkan American Magazine, or a Monthly View of the Political State

of The British Colonies, diikuti oleh Benjamin Franklin dengan General

Magazine, and Historical Chronicle, for all the British Plantations in

America. Antara tahun 1741 hingga 1794, 45 majalah baru muncul

meskipun hanya rata-rata terbit sebanyak tiga kali (Baran, 2011: 164).

Sirkulasi majalah populer mulai meningkat pasca perang saudara.

Pada tahun 1865, terdapat 700 penerbitan majalah; tahun 1870 terbit

1.200 majalah; tahun 1885 terbit 3.300 majalah. Berkembang antara tahun

1900 hingga 1945, jumlah keluarga yang berlangganan majalah tumbuh

dari 200.000 keluarga hingga lebih dari 32 juta. Pada tahun 1925 New

Yorker mendapat keuntungan besar dan didaulat sebagai majalah dunia

terbaik (Baran, 2011: 165-167).



38

Majalah pada umumnya terbagi dalam beberapa tipe, yaitu majalah

komersial, majalah perdagangan, teknikal, profesional, dan majalah

perusahaan. Majalah komersial mendapat pemasukan karena menguasai

banyak pembaca dan dalam isi majalah lebih didominasi dengan tampilan

iklan. Majalah perdagangan dikhususkan untuk pebisnis atau profesi

tertentu. Sedangkan majalah perusahaan dibuat secara khusus oleh

pemilik usaha ditujukan kepada karyawan, nasabah, dan pemegang saham

(Biagi, 2010: 99-100).

Pekerja dalam perusahaan penerbitan majalah dibagi dalam

beberapa bidang pekerjaan, anatara lain redaksi, sirkulasi, iklan, produksi

distribusi, dan administrasi. Disamping itu ada bagian lain yang berperan

penting dalam terbitnya sebuah majalah seperti ABC (Audit Bureau of

Circulation) bertugas memantau dan memverifikasi pembaca dan

Freelancer yaitu, penulis yang dibayar berdasarkan hasil tulisan yang

dipublikasikan, tetapi bukan merupakan karyawan majalah (Biagi, 2010:

100-111).

Media cetak tidak saja koran yang masih menjadi pilihan

masyarakat. Perkembangan majalah juga semakin eksis melengkapi

kemerdekaan media. Dalam buku Rahasia Dapur Majalah Indonesia

segmentasi majalah di Indonesia terbagi meliputi Majalah Sastra dan

Kebudayaan, Majalah Hiburan, Majalah Wanita, Majalah Remaja,

Majalah Anak, Majalah Berita, Majalah Keluarga, Majalah Khusus

(membidik pembaca elitis), Majalah Film Televisi & Radio, Majalah
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Olahraga, Majalah Ekonomi Bisnis Industri & Manajemen, Majalah

Agama, dan Majalah Berbahasa Daerah (Junaedhie, 1995: v).

Jacoeb Oetama dalam buku Junaedhie juga mengatakan sebelum

tahun 1966 Indonesia sudah mengenal beberapa majalah, tapi jumlah dan

variasinya terbatas. Baru pada awal tahun 70-an industri media yang

outputnya majalah dengan jumlah dan variasi mulai bertambah. Hal ini

terjadi karena hubungan antara media massa dan masyarakat merupakan

relasi sebab-akibat atau suatu proses interaksi yang dinamis suatu proses

pengaruh-mempengaruhi (Junaedhie, 1995: vii).



40

F. DEFINISI KONSEP

1. Masalah Kependudukan

Permasalahan kependudukan lahir karena ledakan pertumbuhan

manusia yang tidak teratasi sehingga berakibat pada berbagai persoalan

seperti masalah sosial, ekonomi, dan politik (Weeks, 1986: 5). Masalah

kependudukan terlahir dari berbagai pengaruh dan berdampak terhadap

berbagai persoalan kehidupan.

Masalah kependudukan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

bentuk permasalahan yang direpresentasikan pada tulisan artikel dalam

Majalah National Geographic Indonesia edisi khusus tujuh miliar

manusia periode Januari – Desember 2011. Menurut Meadow pada

dasarnya masalah kependudukan terjadi karena pengaruh berbagai

variabel yaitu penduduk, produksi pertanian, produksi industri, sumber

daya alam, dan polusi (Mantra, 2000: 70).

Masalah kependudukan akan dianalisis berdasarkan tema yang

telah penulis simpulkan berdasarkan teori-teori kependudukan. Teori

kependudukan yang dipakai dalam penelitian ini antaralain teori yang

disampaikan oleh Malthus, John Stuart Mill, dan Emile Durkheim. Dari

teori kependudukan tersebut penulis membagi beberapa tema dan sub

tema dengan berlandaskan dari kesimpulan ketiga teori dari ilmuwan-

ilmuwan tersebut. Diambil dari teori Malthus dan para pengikutnya

masalah kependudukan lahir dari berbagai persoalan kehidupan antara

lain:
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1. Ledakan penduduk, tingginya laju pertumbuhan penduduk di beberapa

bagian dunia, sehingga menyebabkan jumlah penduduk meningkat

dengan cepat. Fenomena ledakan penduduk tersebut dapat dilihat dari

berbagai sisi kehidupan yang kini terjadi seperti:

a. Tingginya tingkat kelahiran, kelahiran lebih dikenal dengan istilah

fertilitas. Kelahiran yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang

perempuan dengan adanya tanda-tanda kehidupan seperti

berteriak, bernafas, jantung berdetak. Apabila pada waktu lahir

tidak ada tanda-tanda kehidupan disebut dengan lahir mati, dalam

ilmu demografi tidak dianggap sebagai peristiwa kelahiran. Proses

kelahiran yang lajunya tidak terkontrol menyebabkan peningkatan

angka kelahiran (Mantra, 2000: 190).

b. Kemiskinan, adalah suatu keadaan kekurangan harta atau benda

berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang.

Akibat dari kekurangan harta atau benda tersebut maka seorang

atau sekelompak orang itu merasa kurang mampu membiayai

kebutuhan-kebutuhan hidup sebagaimana layaknya (Astika, 2010:

21). Sama seperti KBBI kemiskinan berarti situasi penduduk atau

sebagian penduduk yang berada pada keadaan minim dalam

memenuhi kebutuhan sehari-hari.

c. Kelaparan, terjadi akibat tidak tersedianya sumber daya untuk

mengembangkan bahan pangan seperti terbatasnya pasokan air,
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tanah, energi, dan pupuk. Keadaan seperti ini hampir terjadi di

seluruh penjuru dunia (Weeks, 1986: 5).

2. Terbatasnya Kemampuan Alam, Weeks mengatakan penduduk

apabila tidak ada pembatasan dalam proses berkembang biaknya,

keberadaan mereka akan cepat memenuhi permukaan bumi.

Sedangkan bumi memiliki batas menampung dan menyediakan energi

untuk kehidupan penghuninya (Mantra, 2000: 62). Keterbatasan

kemampuan alam tersebut secara nyata telah terjadi antaralain:

a. Kerusakan lingkungan (ekosistem), proses terjadinya kerusakan

lingkungan secara berurutan terjadi dari kegiatan manusia dan

menyebabkan siklus permasalahan lingkungan yang

berkepanjangan. Selain ulah manusia kerusakan lingkungan

terjadi karena proses alam yang tidak dapat diperkirakan (West,

1998: 133). Menurut Lester R. Brown dalam bukunya “Dunia

Penuh Ancaman” mengatakan bahwa kerusakan lingkungan di

tanah, air, dan udara sangat mencemaskan. Salah satu

kekhawatiran yang dikemukakan adalah gawatnya peningkatan

karbondioksida (CO2) di atmosfer terhadap sistem kehidupan di

planet bumi (Neolaka, 2008: 9).

b. Polusi, keberadaan populasi manusia yang terus meningkat

berpotensi menganggu ekosistem di bumi. Sebagai contoh Laut

Mediterania menjadi hilir saluran pembuangan sampah 400 juta

manusia. Hal ini seiring terjadinya kepadatan penduduk,
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meningkatnya bisinis pariwisata, perkembangan industri, dan

kehidupan maritim yang tidak bertanggung jawab. Dan akibatnya

Laut Mediterania terancam menjadi laut mati (Weeks, 1986: 5).

Salah satu contoh polusi adalah pencemaran air dan udara, kedua

aspek penting penunjang kehidupan ini merupakan sebuah sistem

dinamis yang dalam kaitannya dengan lingkungan telah menerima

banyak sekali perlakuan buruk dari aneka kegiatan manusia

(West, 1998: 309).

3. Disintegrasi Sosial, proses terpecahnya suatu kelompok menjadi

beberapa unit sosial yang terpisah satu sama lain, keadaan menjadi

terpecah belah dengan imbas hilangnya keutuhan atau persatuan

(Suharso, 2005: 124). Disintegrasi merupakan bagian dari perubahan

sosial yang lahir karena dampak masalah kependudukan. Menurut

Gillin perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup

yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi,

kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya

difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat (Dewi,

www.kompasiana.com, 28 Maret 2012). Secara ringkas dalam ilmu

kependudukan perubahan sosial yang sering terjadi adalah bentuk

kerawanan sosial, konflik antar penduduk dan mobilitas penduduk

(migrasi).

a. Kerawanan sosial, ialah suatu keresahan sosial yang

berkepanjangan, yang diakibatkan oleh proses konflik yang
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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).

b. Konflik antar penduduk, adalah pertentangan antara anggota

masyarakat yang dapat melebar keseluruh lapisan masyarakat

(Suharso, 2005: 261).

c. Mobilitas penduduk dalam ilmu kependudukan dibagi menjadi

mobilitas penduduk vertikal dan mobilitas penduduk horizontal.

Mobilitas penduduk vertikal sering disebut dengan perubahan

status pekerjaan. Seseorang yang awalnya bekerja dalam sektor

pertanian sekarang bekerja pada sektor non pertanian. Sedangkan

mobilitas penduduk horizontal sering disebut mobilitas penduduk

geografis, adalah gerak (movement) penduduk yang melintasi batas

wilayah menuju ke wilayah lain dalam periode waktu tertentu.

Mobilitas penduduk horizontal diartikan juga sebagai migrasi

(Mantra, 2000: 225-226).

2. Representasi

Elemen-elemen yang ditandakan secara teknis. Dalam bahasa tulis

seperti kata, proposisi, kalimat, foto, caption, dan grafik. Elemen-elemen

tersebut ditransmisikan ke dalam kode representasional yang
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memasukkan di antaranya bagaimana obyek digambarkan dalam

karakter, narasi, setting, atau dialog (Eriyanto, 2011: 115).

3. Majalah

Majalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  adalah

terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik,

pandangan tentang topik aktual serta patut diketahui pembaca, dan

menurut waktu penerbitannya dibedakan atas majalah bulanan, tengah

bulanan, mingguan, dan menurut pengkhususan isinya dibedakan atas

majalah berita, wanita, remaja, olahraga, sastra, ilmu pengetahuan

tertentu, dan jenis majalah segmentasi lainnya.

4. Artikel

Artikel dalam KBBI adalah karya tulis lengkap seperti laporan

dalam berita berbentuk esai yang dipublikasikan melalui surat kabar,

tabloid, atau majalah.

5. Analisis Isi

Analisis isi telah berkembang menjadi suatu metode ilmiah yang

menghasilkan inferensi dari data yang secara esensial bersifat verbal,

simbolik, dan komunikatif (Krippendorff, 1993: 14).
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G. KERANGKA BERPIKIR

Kerangka Berpikir Analisis Isi
Masalah Kependudukan dalam Media

Gambar 3. Kerangka Berpikir Analisis Masalah Kependudukan

Majalah National Geographic Indonesia Edisi Khusus
Tujuh Miliar Manusia Periode Januari – Desember

2011

Kesimpulan

Menemukan Makna Tersurat
tentang Masalah Kependudukan

dalam 21 Teks Artikel
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H. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini tidak

mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau

membuat prediksi. Penelitian dengan metode deskriptif ditujukan untuk:

Pertama, mengumpulan informasi aktual secara rinci yang melukiskan

gejala yang ada; Kedua, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi

dan praktik-praktik yang berlaku; Ketiga, membuat perbandingan atau

evaluasi; Keempat, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam

menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka

untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang

(Rakhmat, 1994: 24-25).

John W. Cresswell menilik beberapa dimensi asumsi paradigmatik

tentang penelitian kualitatif. Dimensi-dimensi tersebut mencakup

ontologis, epistemologis, axiologis, retorik, serta pendekatan metodologis.

Secara ontologis peneiliti kualitatif memandang realitas merupakan hasil

rekonstruksi oleh individu yang terlibat dalam situasi sosial. Secara

epistomologis peneliti kualitatif, menjalin interaksi secara intens dengan

realitas yang ditelitinya. Secara axiologis penelitian kualitatif lebih bersifat

sarat nilai dan bias. Secara retoris penelitian kualitatif kerap ditandai

penggunaan bahasa informal dan personal seperti “understanding”,

“discover”, dan “meaning”. Dan secara metodologis penelitian kualitatif

lebih mengutamakan penggunaan logika induktif dimana kategorisasi
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dilahirkan dari perjumpaan peneliti dengan informan di lapangan atau

data-data yang ditemukan. Sehingga penelitian kualitatif bericirikan

informasi yang berupa ikatan konteks yang akan menggiring pada pola-

pola atau teori yang akan menjelaskan fenomena sosial (Soemantri, 2005:

58).

Dimensi ontologis penelitian ini bersifat majemuk salah satu

contohnya sumber data yang diambil dari berbagai artikel majalah

National Geographic Indonesia merupakan hasil tulisan serta riset berbagai

penulis sehingga realitas yang dibangun oleh setiap penulis terbentuk

berdasarkan pengalaman sosial masing-masing. Secara dimensi

epistomologis, peneliti menjalin hubungan yang intens dengan obyek yang

diteliti, peneliti terlibat secara langsung dalam rangka menganalisis dan

mengumpulkan data mengenai masalah kependudukan dalam Majalah

National Geographic Indonesia. Dimensi aksiologis, peneliti dalam

penelitian ini memasukkan nilai-nilai tertentu yang berkaitan dengan

analisis masalah kependudukan berdasarkan referensi kepustakaan yang

dimiliki peneliti.

Selanjutnya, dalam dimensi retoris penelitian ini menggunakan

bahasa kualitatif yang mendeskripsikan masalah kependudukan

berdasarkan konsep yang telah disusun. Dan dimensi metodologis

penelitian ini menggunakan proses induktif sehingga konseptualisasi yang

terbentuk menghasilkan kategorisasi masalah kependudukan yang mudah

dipahami seperti fenomena ledakan penduduk, terbatasnya kemampuan
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alam, dan disintegrasi sosial. Berkembangnya desain kategori terbentuk

seiring proses identifikasi data dalam proses penelitian. Hasil analisis

penelitian pun menjadi valid berdasarkan kelengkapan intertext dari

sumber data lain.

Tujuan dari penelitian deskripsi kualitatif adalah agar pembaca

mengetahui yang terjadi dalam penelitian, seperti sudut pandang peneliti

dalam mengamati dan menganalisis suatu masalah. Deskripsi ini ditulis

dalam bentuk naratif untuk menyajikan gambaran yang menyeluruh

tentang apa yang telah terjadi berkaitan dengan masalah kependudukan

hingga abad ke-21. Paradigma kualitatif yang digunakan ini pun lebih

menitikberatkan perhatiannya kepada proses berdasarkan ketepatan serta

kecukupan data. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, artinya data

yang dianalisis dan hasil analisisnya berbentuk deskripsi fenomena, tidak

berupa angka atau koefisien tentang hubungan antar variabel. Data yang

terkumpul berbentuk kata-kata (Aminudin, 1990: 16).

2. Metode Penelitian

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).
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Hal penting yang harus diperhatikan dalam analisis isi. Pesan

dalam analisis isi mempunyai makna ganda yang bersifat terbuka. Data

selalu dapat dilihat dari beberapa perspektif, khususnya apabila data

tersebut benar-benar bersifat simbolik. Sebuah pesan bisa menyampaikan

banyak isi kepada seorang penerima (pembaca). Maka dari itu, peneliti

wajib membatasi masalah yang diteliti dalam definisi konsep

(Krippendorff, 1993: 17).

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif

dengan teknik analisis isi. Analisis isi mengharuskan peneliti melakukan

identifikasi contoh yang berhubungan dan penting, tema, dan pola dalam

data. 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).

Metode tersebut dipilih karena peneliti akan melakukan proses

analisis data yang berkaitan dengan masalah kependudukan dalam

Majalah National Geographic Indonesia periode Januari – Desember 2011

edisi khusus Tujuh Miliar Manusia. Peneliti menggunakan kajian isi

dokumen secara kualitatif dengan teknik koding terhadap konsep masalah

kependudukan dalam Majalah National Geographic Indonesia

berdasarkan makna tersurat dalam struktur kalimat yang merujuk pada
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fenomena ledakan penduduk, terbatasnya kemampuan alam, dan

disintegrasi sosial. Tujuan dasar analisis isi adalah mengorganisasi dan

menyederhanakan kompleksitas data ke dalam tema yang penuh makna

dan dapat dikelola atau dikategorisasikan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

1. Data Primer, yaitu data unit analisis dari teks-teks media yang tertulis

dalam Majalah National Geographic Indonesia bulan Januari –

Desember 2011 edisi khusus Tujuh Miliar Manusia.

2. Data Sekunder, yaitu melalui penelitian kepustakaan (Library

Research).

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-

langkah berikut:

1. Obyek kajian yang dipilih untuk diteliti adalah Majalah National

Geographic Indonesia periode Januari-Desember 2011. Dengan fokus

masalah kependudukan yang tersaji dalam 21 judul artikel edisi khusus

tujuh miliar manusia. Judul-judul artikel tersebut terbagi dalam

sembilan artikel utama dengan judul antara lain dan dua belas artikel

pendukung, seperti dalam tabel di bawah ini.
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Artikel Utama dan Pendukung Masalah Kependudukan

No Bulan Judul Artikel Jenis Artikel

1. Januari 2011 Segera! Tujuh Miliar Jiwa di Dunia Artikel Utama

2. Maret 2011 Fajar Antroposen Era Manusia Artikel Utama

3. April 2011 Laut Nan Asam Artikel Utama

4. Mei 2011 Badai Pasti Menjelang Artikel Utama

5. Juli 2011 Bahtera Pangan Artikel Utama

6. September 2011 Daya Wanita Artikel Utama

7. November 2011 Mengejar Harapan Ke Tanah Seberang Artikel Utama

8. November 2011 Prahara Di Taman Nirwana Artikel Utama

9. Desember 2011 Solusi Urban Artikel Utama

10. Januari 2011 Kebangkitan Phoenix Artikel Pendukung

11. April 2011 Permata Di Dua Mahkota Artikel Pendukung

12. April 2011 Gunung Api di Pelupuk Mata Artikel Pendukung

13. Mei 2011 Kerajaan yang Rapuh Artikel Pendukung

14. Juni 2011 Mimpi Hijau Sang Naga Artikel Pendukung

15. Juli 2011 Baghdad Selepas Badai Artikel Pendukung

16. Juli 2011 Taman Super Afrika Artikel Pendukung

17. Agustus 2011 Dihantui Bayangan Artikel Pendukung

18. September 2011 Penguasa Sahara Nan Perlina Artikel Pendukung

19. Oktober 2011 Dunia Tanpa Es Artikel Pendukung

20. Oktober 2011 Klan Urban Genghis Khan Artikel Pendukung
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21. Desember 2011 Aum Pilu Sang Harimau Artikel Pendukung

Tabel 1. Judul Artikel Majalah National Geographic Indonesia Edisi
Khusus Tujuh Miliar Manusia Periode Januari-Desember 2011

2. Dari 21 artikel tersebut peneliti mencari makna tersurat mengenai

masalah kependudukan yang terdapat dalam representasi teks Majalah

National Geographic Indonesia. Kemudian, data diseleksi berdasarkan

pokok bahasan sesuai dengan unit analisis yang dipilih dalam rangkaian

kalimat yang berkaitan dengan masalah kependudukan. Penyeleksian

data ini biasa disebut dengan reduksi data, yang artinya menyeleksi data

yang berkaitan dengan masalah kependudukan untuk dimasukkan ke

dalam kategori-kategori yang telah dibuat. Data dikategorikan

berdasarkan konsep yang telah disusun berdasarkan teks majalah dan

teori dari kepustakaan. Unit analisis juga menjadi penting dalam

pencatatan data dalam penelitian ini.

3. Unit analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah unit tematik, unit

ini merupakan bagian dari unit pencatatan (Recording Unit). Unit

tematik adalah unit analisis yang lebih melihat tema (topik)

pembicaraan dari suatu teks. Menurut Krippendorff tema berita tidak

ditentukan oleh subjek dalam suatu teks, tetapi lebih ditentukan oleh

ide, gagasan yang ada dalam inti cerita (Eriyanto, 2011: 84-86). Dalam

penelitian kualitatif unit analisis menjadi hal utama untuk menemukan

kejadian, peristiwa, atau insiden dalam suatu teks.
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4. Salah satu kelebihan analisis kualitatif adalah memandang unit program

secara menyeluruh. Intinya, dalam penelitian tidak sekedar

mengumpulkan data saja tetapi juga perlu menganalisisnya secara

menyeluruh berdasarkan pengalaman dan fenomena yang terjadi.

Dalam menyajikan data peneliti mencantumkan kutipan–kutipan dari

majalah dan referensi sumber lain, yang kemudian dinarasikan serta

membuat ilustrasi-ilustrasi berdasarkan rangkuman informasi untuk

setiap permasalahan yang dianalisis dengan pemikiran skeptis serta

logika penulisan karya ilmiah. Kutipan dari kepustakaan lain untuk

menguatkan analisis penelitian tersebut biasa disebut dengan interteks.

5. Setelah analisis dan penyajian data sudah memenuhi kategori konsep

yang telah dibuat, pada tahap akhir penelitian memaparkan tentang

kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang deskripsi ringkas

masalah kependudukan yang direpresentasikan Majalah National

Geographic Indonesia edisi khusus tujuh miliar manusia periode

Januari-Desember 2011. Dan pada bagian saran penelitian lebih

merekomendasikan kepada penelitian berikutnya untuk melakukan

analisis terhadap makna tersirat dari majalah tersebut.

5. Validitas Data

Keabsahan (validitas) merupakan bentuk batasan yang berkaitan

dengan suatu kepastian yang merupakan variabel yang ingin diukur.

Kesahihan itu juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang

tepat. Ada dua aspek yang berkenan dengan validitas data yaitu pertama,
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dalam melakukan analisis data, peneliti harus menentukan seberapa besar

rasa percaya ditempatkan pada analisisnya sendiri; kedua, analisis data

harus disajikan oleh peneliti sehingga mereka dapat menguji dan

mengabsahkan temuan untuk diri sendiri (Patton, 2009: 275).

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi

data, yaitu dengan membandingkan data pengamatan dengan sumber data

lain yang berkaitan seperti dari kepustakaan dan portal on-line. Hal itu

dilakukan untuk membandingkan apa yang peneliti analisis dengan

sumber data lain sebagai cara mengecek konsistensi hasil analisis dengan

fenomena yang sedang terjadi. Konsistensi dalam seluruh konsep,

membutuhkan keragaman sumber data dengan penjelasan logika

penulisan karya tulis yang tepat.

Dengan tujuan dapat menyokong hasil penelitian secara signifikan

terhadap seluruh kredibilitas temuan yang disajikan dalam analisis data.

Pada penelitian ini menggunakan triangulasi data, berbagai data diperoleh

dari teks artikel majalah kemudian dijelaskan dan dianalisis berdasarkan

kajian teori. Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian kini adalah

teori ilmu kependudukan, konsep masalah kependudukan dan intertext

sebagai data pendukung analisis.


