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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Keberadaan pers di Indonesia mengalami pasang surut, di mana pers 

sempat mengalami pengekangan-pengakangan, hingga kemudian mendapatkan 

kebebasannya. Pengekangan pers di Indonesia ditandai dengan berkuasanya rezim 

Orde Baru, yaitu ketika masa pemerintahan  Presiden Soeharto yang lebih dikenal 

dengan “Bapak Pembangunan”. Guna menanamkan dan menyebarluaskan 

propaganda yang di lakukan oleh Pemerintahan Orde Baru, media massa dianggap 

sebagai alat yang tepat guna merealisasikan wacana pemerintahan kala itu.  

Kekuasaan untuk mengatur media sesuai dengan kebutuhan pemerintah 

kemudian dianggap sebagai hal yang perlu untuk dilakukan. Hal ini dilakukan 

antara lain dengan mengkontrol media yang ada kala itu, seperti terjadi dalam 

RRI. RRI merupakan siaran radio satu-satunya yang dikuasai dan dimiliki oleh 

pemerintah. Siaran RRI ini juga digunakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah 

guna menyiarkan mengenai program-program pemerintah (Ardianto, 2005 : 119).  

Dalam penyiaran televisi pada masa Orde Baru, pemerintah memiliki 

TVRI (Televisi Republik Indonesia), yang digunakan pula oleh pemerintah untuk 

kepentingannya. TVRI sendiri dalam keberlangsungannya berada dibawah kontrol 

Departemen Penyiaran (Ardianto, 2005 : 127).  

TVRI kala itu juga dimanfaatkan untuk menghubungkan Presiden 

Soeharto dengan masyarakat melalui “Klompencapir”, singkatan dari kelompok 



2 

 

pendengar, pembaca dan pemirsa. Klompencapir ini digunakan Presiden untuk 

memberi wejangan-wejangan mengenai pembangunan, baik dari sektor pertanian 

maupun peternakan secara langsung kepada kelompok-kelompok petani ataupun 

peternak, seperti wejangan bagaimana menanam padi sampai memerah susu sapi 

(Dhakidae, 2003 : 269)  

Klompencapir juga kemudian menjadi acara siaran wajib di TVRI yang 

rutin ditayangkan setiap hari Selasa dalam setiap Minggu. Tentunya hal ini 

menunjukkan bagaimana pemerintahan Orde Baru sangat teliti dalam 

memanfaatkan media untuk kepentingannya, (Dhakidae, 2003 :  270). Begitupula 

yang terjadi pada media cetak. Media cetak, yang lebih identik dengan pers, kala 

itu setelah runtuhnya kekuasaan Orde Lama, pers tumbuh dengan pesat. 

Pemerintah yang semula berusaha untuk mengkontrol peran media dalam 

pemerintahan dan masyarakat, menjadi terusik dengan sifat kritis pers.  

Pertumbuhan pers yang tinggi, serta sifat kritis yang makin bertambah, 

kerap kali membuat pers bersinggungan dengan kepentingan pemerintah. Ini 

menyebabkan pers yang dianggap “nakal” oleh pemerintah, dicabut Surat Izin 

Terbitnya dan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Contohnya seperti yang 

terjadi pada surat kabar Sinar Harapan, Tempo, dan Editor  (Ardianto, 2005 : 

104).  

Mengutip dari Tjipta Lesmana dalam Abar, pers kemudian dianggap 

bukan lagi sebagai bagian dari “koalisi” kekuasaan Orde Baru yang bisa 

mendukung konsolidasi dan perluasan kekuasaannya. Kenyataan ini dapat dilihat 
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dari serentetan tindakan yang anti pers dilakukan penguasa sejak tahun tersebut 

(Abar, 1995 : 68).  

 “Penjinakan” dengan melakukan pencabutan surat izin ini sebenarnya 

dimaksudkan untuk menumbuhkan pers yang tidak kritis, tidak bebas, serta tidak 

anti kekuasaan. Targetnya, menciptakan pers yang tidak usil atau cerewet pada 

kekuasaannya  (Abar, 1995 : 76). Hal ini dilakukan pemerintah semata-mata untuk 

mendapatkan dukungan penuh dari pers. Pemerintahan Orde Baru menganggap 

kekuasaan negara perlu dukungan pers sebagai perpanjangan tangan kekuasaan itu 

sendiri (Dhakidae, 2003 : 368).  

Pemerintah pada masa Orde Baru tersebut, tampaknya menyadari bahwa 

media massa mampu membuat dan membentuk frame. Frame yang dibentuk oleh 

media massa inilah yang ditakuti oleh pemerintahan Orde Baru, karena frame 

yang dibentuk oleh media massa, dianggap mampu mempengaruhi pemikiran 

masayarakat tentang pemerintah yang ada, sehingga dikhawatirkan timbulnya 

gerakan menentang pemerintahan yang ada.   

Melihat keotoriteran pemerintahan Orde Baru terhadap media massa 

maupun pada pers, sesuai dengan tipe pers otoriter. Pers otoriter dilaksanakan oleh 

pemrintah guna mendukung kebijakan pemerintah dan mengabdi kepada negara. 

Para penerbit kemudian diawasi melalui paten-paten, izin-izin terbit, dan sensor 

(Kusumaningrat, 2006 : 19).  

Ketidak mampuan pemerintahan Orde Baru dalam mengatasi krisis 

ekonomi, akhirnya membuat berbagai perubahaan, antara lain yaitu dimulailah 

pers di era Reformasi. Di masa ini, pers mendapatkan kebebasan dan keleluasaan 
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untuk melaksanakan fungsinya. Dalam tataran legislasi, berlakunya UU No. 40/99 

tentang Pers (UU Pers) menghapus UU No. 11 tahun 1966 tentang ketentuan-

ketentuan pokok Pers yang telah diubah terakhir dengan UU No. 21 tahun 1982 

tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok 

pers yang sebagaimana telah diubah dengan UU no. 40 tahun 1967  (Maulana, 

2011 : 30). 

Maka pemerintahpun kini tidak bisa mengabaikan begitu saja peranan 

media massa. Media massa melakukan upaya kontrol dalam realitas sosial. 

Mereka mengkonstruksi dan mengarahkan dunia pikir kita, sering kali “tanpa kita 

sadari” kita telah berada dalam realitas yang diciptakan media (Tamburaka, 2012 : 

ix).  

Hal ini pulalah yang kemudian  terjadi dalam pemerintahan. Sesuatu 

yang dianggap menarik yang terjadi di pemerintahan, baik itu yang berkaitan 

dengan kebijakan pemerintah ataupun berkaitan dengan kepentingan publik, 

kemudian dikonstruksikan oleh media massa dengan bingkai yang mereka 

ciptakan. Bingkai yang dibuat oleh media untuk pemerintah bisa positif ataupun 

negatif.  

Hal ini dipengaruhi oleh fator baik dari diri wartawan itu sendiri sebagai 

pembuat berita, ataupun bisa pula dari media massa sebagai tempat wartawan 

tersebut bekerja. Setiap media memiliki kepentingan dan kecenderungan yang 

berbeda terhadap suatu pemerintahan. Hal inilah yang  kemudian menyebabkan 

berbedanya bingkai dan hasil dari teks yang diproduksi antara media yang satu 

dan yang lain.  
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Melakukan pembingkaian untuk pemerintahan bisa dilakukan dengan 

berbagai cara. Salah satunya yaitu bisa ditunjukkan dengan seberapa sering 

peristiwa tersebut dimunculkan oleh media. Semakin sering dimunculkan, artinya 

media tersebut menganggap peristiwa tersebut penting, dan penting pula untuk 

diketahui oleh publik. Seperti halnya dalam pemberitaan mengenai dugaan 

intimidasi pada PNS Pemerintahan Daerah Kabupaten Boyolali di surat kabar 

Solopos. Solopos  kemudian membuat bingkai menurut versinya, untuk 

mengkonstruk peristiwa tersebut. Pemberitaan tersebut kemudian secara intensif 

muncul pada Solopos pada tanggal 18-25 Februari 2013.  

Selama kurun waktu tersebut, ada dua belas artikel yang muncul. Namun, 

yang berkaitan secara langsung dengan penelitian ini ada sepuluh pemberitaan. 

Ada  satu hal yang menarik, selama kurun waktu tersebut, koran lokal lain seperti 

Joglosemar dan Radar Solo, tidak membahas sekalipun mengenai masalah ini. Hal 

tersebut kemudian mendasari dalam pemilihan surat kabar Solopos dalam 

penelitian ini.  

Berawal dari pemberitaan di Solopos pada tanggal 18 Februari 2013 

dengan judul “PNS Boyolali Diintimidasi” yang tertera pada halaman depan 

Solopos. Artikel tersebut menyebutkan bahwa ada kegiatan pengumpulan PNS 

yang bertajuk silaturahmi di beberapa tempat, seperti di Panti Marhaen (Kantor 

DPC PDIP Boyolali), gedung SMAN 1 Boyolali, kantor kecamatan hingga kantor 

kelurahan. Agendanya ialah untuk mendengarkan ceramah. Acara tersebut 

dihadiri pula oleh Sekda Pemkab Boyolai, Dispendukcapil serta beberapa pejabat 

lain dan kakak Bupati Boyolali, Seno Kusumoharjo.  
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Seno Kusumoharjo sebenarnya adalah  orang di luar struktural PNS dan 

merupakan  elite politik dari PDIP di Boyolali. Ketika memberikan ceramah, Seno 

Kusumoharjo mengaku bahwa dirinya sebagai sesepuh masyarakat Boyolali. 

Selain itu, Seno Kusumoharjo juga mengingatkan lagi mengenai mutasi PNS 

besar-besaran 2010 di lingkungan Pemkab Boyolali, yang ia sebut dengan 

“tsunami 2010”. Maka agar kejadian tsunami 2010 tidak terjadi lagi, Seno 

Kusumoharjo mengingatkan agar tidak menjelek-jelekkan Bupati Boyolali dan 

PNS seharusnya mendukung langkah Bupati.  

Kemudian, pada 19 Februari 2013, Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo 

menyatakan jika memang ada bukti pelanggaran yang dilakukan Bupati Boyoalali, 

maka sebaiknya dilaporkan pada pihak yang berwajib. Sebagai Gubernur, Bibit 

sudah mengingatkan Bupati Boyolali, namun ia tidak bisa ikut campur karena 

dalam masalah internal ini, karena Kabupaten merupakan daerah otonom. 

PNS sejatinya adalah pegawai pemerintahan yang harusnya bebas dan 

netral dari pengaruh suatu golongan dan partai politik. Hal ini ditakutkan jika PNS 

berada di bawah pengaruh, tekanan ataupun intimidasi suatu golongan ataupun 

partai politik, membuat kinerja PNS menjadi tidak baik, dan lingkungan 

pemerintahan menjadi tidak kondusif lagi. Hal ini sesuai dengan adanya larangan 

PNS untuk berpolitik ataupun berpihak pada suatu golongan yang diatur dalam 

UU No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 tahun 1974.  

Terangkatnya permasalahan ini, dan keintensifan Solopos dalam 

mengulasnya, menimbulkan ketertarikan penulis untuk menelitinya. Penulispun  

akan menggunakan teknik analisis dengan pendekatan dari Zhongdang Pan dan 
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Gerald M. Kosicki. Oleh karena itu, maka judul yang akan diangkat oleh penulis 

dalam penelitian kali ini adalah “PEMERINTAH DALAM KONSTRUKSI 

MEDIA” (Analisis Framing dalam Pemberitaan Intimidasi PNS Pemerintah 

Daerah Kabupaten Boyolali Pada Harian Solopos Edisi 18-25 Februari 2013)”.  

B. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, diperlukan pembatasan masalah agar penelitian  

tidak meluas pada pokok bahasan lain yang tidak menjadi tujuan utama untuk 

diadakan penelitian ini. Pembatasan masalah yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Media massa yang akan diteliti adalah surat kabar Solopos tentang 

pemberitaan yang berkaitan dengan intimidasi PNS Boyolali edisi 18-25 

Februari 2013.  

2. Penelitian ini dilakukan sebatas untuk melihat bagaimana konstruksi 

realitas yang dilakukan Solopos dalam pemberitaan intimidasi PNS 

Boyolali. Dan penelitian ini tidak sampai pada taraf untuk mengetahui 

bagaiamana proses produksi dalam media tersebut (Solopos). 

C. Rumusan Masalah  

Bagaimana konstruksi harian Solopos  dalam pemberitaan intimidasi 

pada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali pada edisi 18-

25 Februari 2013? 
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D. Tujuan Penelitian   

Tujuan dari penelitian ini adalah :   

Untuk mengetahui bagaimana konstruksi realitas pesan yang dilakukan 

oleh  harian Solopos dalam pemberitaan mengenai intimidasi pada Pegawai 

Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali. 

E. Manfaat Penelitian   

1. Manfaat teoritisnya adalah untuk memberikan kontribusi pada 

perkembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang analisis 

framing. 

2. Manfaat praktisnya adalah untuk melihat bagaimana konstruksi realitas 

yang dilakukan oleh harian Solopos dalam pemberitaan mengenai 

intimidasi yang terjadi pada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah 

Kabupaten Boyolali. 

F. Signifikasi Penelitian   

Guna mempertajam penelitian, maka ada beberapa penelitian, yang dapat 

digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Pertama adalah 

penelitian dari Gigih Mardana dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Framing 

Komunikasi Politik Elit Nahdlatul Ulama (NU) di harian Kompas dan harian 

Republika Periode November-Desember 2004”. Jurusan Ilmu Komunikasi, 

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, tahun 2005.  

Penelitian tersebut merupakan penelitian unpublised, menggunakan 

teknik analisis dan model yang sama dengan yang akan digunakan dalam 
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penelitian ini, yaitu analisis framing model Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. 

Dalam penelitian tersebut, didapati bahwa Kompas memberikan apresiasi yang 

tinggi kepada Abdurrahman wahid dan kelompok Kultural. Sedangkan Republika 

memberikan apresiasi pada Hasyim Muzadi, yang terlihat pada pemberitaan dan 

wawancaranya.  

Penelitian kedua adalah skripsi yang di-publish dari Gema Mawardi yang 

berjudul “Pembingkaian Berita Media Online (Analisis Framing Berita 

Mundurnya Surya Paloh dari Partai Golkar di mediaindonesia.com dan 

vivanews.com Tanggal 7 September 2011”. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 

Universitas Indonesia, tahun 2012.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana 

framing pemberitaan yang dilakukan oleh media dalam menyampaikan sebuah 

peristiwa dan untuk mendapatkan gambaran sampai sejauh mana pengaruh 

ideologi dan politik ekonomi media terhadap upaya untuk mendekati objektivitas 

dan posisi netral dalam pemberitaan. Analisis framing dilakukan dengan model 

analisis Pan dan Kosicki. Hasil penelitian ini adalah, mediaindonesia.com sangat 

berpihak pada kepentingan pemilik media. Vivanews.com menunjukkan usaha 

media untuk melakukan pendekatan pada objektivitas pemberitaan.    

Diferensiasi dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya adalah terletak pada obyek kajiannya. Jika penelitian sebelumnya 

menggunakan obyek kajian yang berhubungan dengan politik dan kepartaian, 

maka dalam penelitian ini menggunakan obyek penelitian yang berkaitan dengan 
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Pemerintah Daerah Kabupaten. Selain itu, penelitian ini menggunakan satu surat 

kabar saja, yaitu Solopos.  

Penggunaan Solopos ini dikarenakan hanya surat kabar tersebut yang 

memuat mengenai pemberitaan intimidasi PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten 

Boyolali yang terjadi pada Februari 2013, sedangkan surat kabar lokal lainnya 

tidak. Hal ini kemudian dapat menunjukkan bagaimana konstruk dan 

kecenderungan Solopos dalam memberitakan masalah seputar Pemerintahan 

Boyolali.   

G. Tinjauan Pustaka   

Pada tinjauan pustaka ini, penulis akan menjabarkan mengenai teori-teori 

yang berkaitan dengan penilitian penulis, yaitu Pemerintah dalam Konstruk Media 

(Analisis Framing dalam Pemberitaan Mengenai Intimidasi PNS Pemerintah 

Daerah Kabupaten Boyolali Pada Harian Solopos Edisi 18-25 Februari 2013).  

1. Komunikasi Massa   

Dengan berkembangnya teknologi, memunculkan bentuk baru dari 

komunikasi, maupun sarana atau media yang digunakan dalam peoses 

komunikasi. Ini menyebabkan bidang kajian dari ilmu komunikasi menjadi 

semakin luas. Tiap tokoh memiliki pandangannya masing-masing mengenai 

bidang kajian komunikasi, misalnya saja McQuail. Menurut McQuail, 

mengelompokkan bidang kajian komunikasi menjadi empat, yang berasal 

dari persilangan antara media massa dengan masyarakat dan kebudayaan 

dengan material. Empat bidang kajian komunikasi massa tersebut meliputi 

(McQuail, 2011 : 14) :  
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a. Perspective media culturalist yaitu lebih menitikberatkan pada isi dan 

penerimaan isi (pesan media) oleh khalayak dan penekanan makna 

subjektif dari pengalaman terkait konteks tertentu. 

b. Perspective media materialist, menekankan pada pembentukan konten 

dan efek potensial, berkaitan dengan teknologi dan hubungan sosial 

dalam penerimaan dan produksi. Selain itu juga menekankan pada 

pengaruh dari konteks structural dan dinamika suatu produksi media. 

c. Perspective social culturalist yang menekankan bahwa media berada 

di bawah pengaruh kekuatan yang lebih besar dalam mempengaruhi 

masyarakat dan individu. Isu sosial dan budaya lebih mendominasi.  

d. Perspective social materialist, pandangan kritis pada kepemilikan dan 

kontrol media yang membentuk ideologi dominan dalam penyiaran. 

Sedangkan komunikasi massa sendiri pada dasarnya merupakan suatu 

bentuk komunikasi dengan melibatkan khalayak luas yang biasanya 

menggunakan teknologi media massa, seperti surat kabar, majalah, radio 

dan televisi (Pawito, 2008 : 16). Dalam penjelasan tersebut, maka jelas 

bahwa dalam komunikasi massa, perlu peranan media. Media digunakan 

sebagai penghubung karena dipandang sebagai sesuatu yang memiliki 

jangkauan dan cakupan luas. Sehingga, apa yang disampaikan oleh 

komunikator dapat tersampaikan pada khalayak luas.  

Denis McQuail pun menyoroti pentingnya peranan media massa 

dalam proses terjadinya komunikasi massa. Menurut McQuail dalam 

Morissan, media massa memiliki karakteristik yang dapat menjangkau 
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massa yang tersebar karena sifatnya yang publik dan memiliki konsekuensi 

secara langsung maupun tak langsung pada beberapa pihak. Karakteristik 

media sendiri juga sebenarnya memiliki pengaruh yang besar dalam 

kehidupan politik dan budaya masyarakat karena karakteristik ataupun 

sifatnya itu (Morrisan, 2012 : 1). Efek secara langsung bisa berupa 

popularitas yang semakin meningkat karena kemunculan di media. Namun, 

popularitas di sini bisa dalam artian positif maupun negatif. 

Sedangkan komunikasi massa sendiri dapat didefinisikan sebagai 

proses penyampaian pesan dari organisasi dengan memanfaatkan teknologi 

untuk menjangkau audience yang besar (Baran, 2010 : 6).  Teknologi di sini 

merupakan media yang digunakan dalam penyampaian pesan, bisa media 

cetak, elektronik, maupun internet. Sedangkan untuk membedakan antara 

komunikasi massa dengan bentuk komunikasi yang lain McQuail 

menjelaskan mengenai ciri-ciri dari komunikasi massa, yang antara lain 

(McQuail, 2011 : 61-62) :  

a. Dilakukan untuk menjangkau banyak orang (audience yang luas dan 

besar) 

b. Aliran proses komunikasinya satu arah 

c. Pengirim pesan bisa lembaga itu sendiri ataupun komunikator 

profesional 

d. Komunikasi tidak ada strandar moral 

e. Hubungan dengan khalayak sifatnya jual beli atau diperhitungkan  

f. Hubungan dengan khalayak sifatnya tidak personal 
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Sedangkan dalam perkembangnnya, teori komunikasipun berkembang 

dengan pesat. Tokoh-tokoh komunikasi menyusun teorinya masing-masing 

berdasarkan pemikiran dan perkembangan komunikasi di masanya sehingga 

menghasilkan beberapa model komunikasi. Diantaranya ada teori dari 

Lasswell, yang menjelaskan mengenai model komunikasi satu arah, yaitu 

prosesnya berawal dari komunikator, (menghasilkan) pesan, (melalui) 

media, (diterima khalyak) penerimaan dan (menimbulkan) efek. Namun 

dalam pandangan teori dari Lasswell ini, Lasswell tidak menyebutkan 

adanya umpan balik (feedback) dari komunikator ataupen media. Sehingga 

proses komunikasi berakhir pada timbulnya efek.  Teori ini juga 

beranggapan bahwa media memiliki kekuatan guna membentuk opini 

khalayaknya (Morissan, 2010 : 18).  

Sedangkan Lazarsfeld memiliki pemikiran yang berbeda. Ia memiliki 

pandangan mengenai teori komunikasi yang lebih dikenal dengan two step 

flow hypothesis. Teori dari Lazarsfeld ini menolak pemikiran bahwa media 

memiliki kekuatan penuh. Menurutnya, ada saat di mana individu tidak 

mendapat efek langsung dari media, tetapi individu tersebut mendapatkan 

pesan dari opinion leader (orang pertama yang mendapatkan pesan dari 

media) dan melanjutkan pesan tersebut kepada individu lainnya. Sehingga 

terdapat dua tahapan dalam penerimaan pesan dalam prosesnya. Untuk 

beberapa waktu, ada yang beranggapan bahwa teori ini memiliki kelemahan 

karena setiap orang kini bisa mengakses media dengan mudah. Namun 

sebenarnya, teori ini masih berlaku dan opinion leader tetap ada hingga kini. 
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Misalnya saja ketika kita akan menanyakan pandangan teman mengenai 

sesuatu seperti film terbaru, ataupun gosip terbaru. Ini dikarenakan, walau 

tiap orang bisa mengakses media, namun terkadang orang tidak memiliki 

waktu atau tidak sempat untuk mencari informasi sendiri karena 

kesibukannya (Morissan, 2010 : 19-20).  

Perkembangan teori komunikasi berikutnya, yaitu dari Joseph R. 

Dominick. Teori mengenai model komunikasi dari Dominick ini 

menggambarkan mulai bergesernya proses komunikasi seiring 

perkembangan zaman. Dominick mampu melihat kecenderungan dalam 

lingkungannya, karena ia beranggapan bahwa proses awal dari komunikasi 

itu berawal dari lingkungan, yang kemudian di-dekoding, di-interpretasikan 

dan di-enkoding-kan oleh organisasi media massa. Kemudian informasi 

yang telah diolah oleh media, disalurkan oleh media pada khalayak. Dan 

pada tahapan berikutnya, akan ada umpan balik dari khalayak ke organisasi 

media massa (Morissan, 2010 : 25-26). 

Sedangkan mengenai model komunikasi massa, menurut Westley dan 

Maclean yang dikutip oleh Morissan menyebutkan bahwa model 

komunikasi menurut dua tokoh tersebut lebih kompleks dan sesuai dengan 

keadaan saat ini, yaitu dimulai dari “peristiwa dan suara-suara dari 

masyarakat”, kemudian suara-suara tersebut sampai pada “saluran/channel”. 

Setelah suara-suara tersebut sampai pada channel, diolah dan dikonstruk 

menjadi “pesan” dan yang terakhir pesan kemudian sampai pada 

“penerima”. Sedangkan ciri dari model komunikasi massa ini yaitu : 
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pertama, media memiliki peran dalam menyeleksi pesan yang akan 

disampaiakan pada audience, kedua pemilihan pesan berdasarkan apa yang 

diingini dan menarik untuk audience dan yang terakhir adalah komunikasi 

tidak bersifat purposive.  Dalam model ini, yang sangat berpengaruh adalah 

peranan wartawan yang berada diantara media massa dan masyarakat 

(Morissan, 2010 : 10-11).  

 

2. Jurnalistik   

Jurnalistik sudah ada sejak lama di dunia. Hal ini dapat dilihat bahwa 

berbagai literatur  jurnalistik menyebut Acta Diurna sudah terbit sejak 

zaman Romawi Kuno, Pada kepemimpinan Julius Caesar (60 SM). Acta 

Diurna sebenarnya lebih mirip seperti catatan harian yang sifatnya 

informatif, yang digunakan raja Romawi untuk menyampaikan informasi 

kepada rakyat, baik itu berupa berita ataupun pengumuman.  

Mengutip dari MacDougall dalam Kusumaningrat, journalisme 

merupakan kegiatan menghimpun berita, mencari dan melaporkan peristiwa 

(Kusumaningrat, 2006 : 15). Sedangkan secara praktis, jurnalistik 

merupakan proses pembuatan informasi hingga kegiatan penyebarluasannya 

melalui media massa. Komponen-komponennya antara lain : informasi 

sebagai berita, penyusunan informasi, penyebarluasan informasi dan media 

informasi (Suryawati, 2012 : 25-6).    

Definisi lain datang dari Fraser Bond, jurnalistik adalah penyajian 

berita dalam segala bentuk dan momentum berita kepada publik. Sedangkan 
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mengutip dari pakar lain, Roland E. Walseley, jurnalistik merupakan proses 

pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebarluasan 

informasi secara sistematis untuk kemudian di sebarluaskan melalui media 

massa (Suryawati, 2011 : 7). 

Kegiatan jurnalistik sendiri sebenarnya erat kaitannya dengan pers. 

Dalam Kusumaningrat menjelaskan mengenai empat teori tentang pers, 

yaitu  (Kusumaningrat, 2006 : 18-24) :  

1. Authoritarian Theory  

Teori pers otoriter ini berasal dari falsafah untuk membela 

kekuasaan yang absolute, yang memandang pers harus mendukung 

dan mengabdi pada negara dan pemerintahan yang berkuasa. 

Biasanya sistem pers dalam teori semacam ini akan dilakuka  

pengawasan melalui paten-paten, maupun surat izin terbit, serta 

sensor. 

2. Libertarian Theory  

Teori ini memandang bahwa  manusia merupakan makhluk yang 

memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan 

salah, sehingga dalam teori ini pers diposisikan sebagai alat untuk 

mencari kebenaran dan mengawasi jalannya pemerintahan. 

3. Responsibility Theory  

Teori ini ingin mengatasi adanya kontradiksi antara kebebasan 

pers dengan tanggungjawab terhadap sosial. Syarat 

pelaksanaannya antara lain berkaitan dengan penyajian berita 
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harus lengkap dan dapat dipercaya, media berperan sebagai wadah 

pertukaran kritik dan komentar, media dapat memproyeksikan 

kelompok masyarakat dengan benar, media harus menyajikan 

menjelaskan tujuan dan nilai-nilai masyarakat, media mampu 

menyediakan akses pada informasi yang tersembunyi pada  suatu 

saat.  

4. The Soviet Communist Theory  

Teori ini sebenarnya berakar pada teori pers otoriter. Teori pers 

semacam ini biasanya diterapkan oleh negara-negara komunis dan 

diberlakukan untuk menopang sistem sosialis dan merupakan cara 

dari pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap segala 

kegiatan dalam kehidupan komunis. 

Sedangkan berdasarkan fungsinya, jurnalistik memiliki empat fungsi 

(Effendy, 2001 : 149-150) : 

a.  To Inform  

Ini merupakan fungsi pertama dan paling utama dari kegiatan 

jurnalistik, yaitu untuk menyiarkan, menyebarluaskan suatu informasi 

ataupun peristiwa pada khalayak dengan memanfaatkan media yang 

ada.    

b. To educate  

Merupakan fungsi jurnalistik sebagai sarana pendidikan massa. Di 

mana produk-produk yang dihasilkan oleh jurnalistik ini, memiliki 

konten yang mampu menambah pengetahuan khalayaknya.  
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c. To entertain  

Jurnalistik juga mengandung konten-konten yang bisa menghibur 

khalayaknya guna mengimbangi berita-berita yang berbobot. 

Contohnya seperti cerita bersambung, teka-teki silang, karikatur, dll.   

d. To influence  

Ini merupakan peran penting jurnalistik dalam masyarakat. 

Jurnalistik bisa dikatakan sebagai sarana untuk mempengaruhi 

pendapat dan pemikiran seseorang tentang suatu fakta ataupun 

peristiwa.  

3. Berita Sebagai Produk Jurnalistik  

Berita merupakan informasi yang layak disajikan kepada publik. 

Berita yang tergolong layak adalah informasi yang sifatnya faktual, aktual, 

akurat, objektif, penting dan tentu saja menarik perhatian publik. Biasanya 

berita berupa pernyataan yang dipublikasikan melalui media massa 

(Suryawati, 2011 : 67).  

Beberapa tokoh juga mendefinisikan pengertian dari berita. 

Mengutip dari Mitchel V. Charnley dalam Suryawati, menjelaskan bahwa 

berita adalah laporan yang tepat waktu mengenai fakta atau opini yang 

memiliki daya tarik atau hal penting atau kedua-duanya bagi masyarakat. 

Sedangkan mengutip dari J.B Wahyudi, berita merupakan laporan 

peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting dan menarik bagi 

khalayak, masih baru dan secara periodik dipublikasikan melalui media 

massa (Suryawati, 2011 : 68-69).  
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Ada tiga macam jenis berita,  antara lain (Suryawati, 2011 : 70-72) : 

a. Berita berat (hard news)  

Adalah berita mengenai peristiwa yang diangggap penting bagi 

kehidupan masyarakat, baik itu individu, kelompok ataupun 

organisasi.   

b. Berita ringan (soft news)  

Adalah berita yang tidak terikat aktualitas tapi tetap memiliki daya 

tarik bagi pembacanya.  

c. Berita mendalam (indepth news)  

Berita yang memfokuskan pada suatu peristiwa atau fakta yang 

mengandung nilai berita. Fakta atau peristiwa tersebut 

ditempatkan sebagai mata rantai yang merefleksikan masalah 

dalam konteks yang lebih luas.  

Sebuah berita sendiri harus memiliki suatu nilai yang membuat berita 

tersebut mampu memiliki nilai jual, sehingga menumbuhkan ketertarikan 

dan minat baca bagi khalayak. Nilai berita yang dimaksud tersebut adalah 

aktual, keluarbiasaan, akibat, kedekatan, informasi, konflik, orang penting, 

kejutan, ketertarikan manusia dan sex (Suryawati, 2011 : 78-80).  

4. Media dan Konstruksi Realitas 

Mengutip dari Gans dalam Eriyanto, bagi kaum konstruksionis, 

realitas itu bersifat subjektif. Realitas hadir karena dihadirkan oleh konsep 

subjektif wartawan. Realitas tercipta lewat konstruksi dan  sudut pandang 

tertentu dari wartawan. Realitas bisa berbeda-beda, tergantung pada 



20 

 

bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami wartawan yang mempunyai 

pandangan berbeda (Eriyanto, 2002 : 19). 

Ada dua pandangan mengenai media, yaitu pandangan dari positivis 

yang menganggap media sebagai saluran yang bebas, dan pandangan kedua 

dari konstruksionis, yang menganggap media sebagai agen konstruksi 

realitas. Dalam penelitian ini, media dipandang sebagai agen konstruksi 

sosial yang mendefinisikan realitas (Eriyanto, 2002 : 23). Maka, bias berita 

yang terjadi disebabkan karena media massa tidak berada diruang vakum. 

Media sesungguhnya berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan 

berbagai kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam 

(Sobur, 2012 : 29).  

Mengutip dari Tony Bannet dalam Eriayanto, dalam pandangan 

konstruksionis, media dipandang bukan saja sebagai saluran yang bebas, ia 

subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan 

pemilihannya. Di sini, media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang 

mendefinisikan realitas (Eriyanto, 2002 : 23).  

Pandangan bahwa media sebagai agen kostruksionis, sebenarnya ingin 

menggambarkan bahwa dalam praktiknya, setiap media memiliki 

kepentingan masing-masing dan ada berbagai faktor baik internal maupun 

eksternal yang mempengaruhi keberlangsungan media tersebut. Hal inilah 

yang kemudian  memberikan pengaruh terhadap  konten media. 

Proses konstruksi realitas dimulai ketika seorang konstruktor 

melakukan objektifikasi terhadap suatu kenyataan yakni melakukan persepsi 
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terhadap suatu obyek. Selanjutnya, dengan bahasa atau kata-katalah 

konstruksi realitas ini disajikan (Hamad, 2010 : 50).  Sedangkan proses 

konstruksi realitas melalui media dapat kita pahami melalui bagan berikut :  

 

Gambar 1. Model Konstruksi Realitas Melalui Media 

 

 

 

 

 

(Hamad, 2010: 45) 

Sedangkan keberadaan bahasa dalam media massa, tidak lagi sebagai 

alat semata untuk mengkonstruksi realitas, tapi bersama dengan kekuatan 

kultivasi dan agenda setting, bahasa menunjukkan citra dalam benak 

khalayak. Terdapat berbagai cara komunikator (media massa) 

memanfaatkan bahasa untuk mempengaruhi realitas (Hamad, 2010 : 51) :   

a. Mengembangkan kata-kata baru beserta makna asosiatifnya  

b. Memperluas makna dan istilah-istilah yang ada  

c. Mengganti makna lama sebuah istilah dengan makna baru  

d. Memantapkan konvensi makna yang telah ada dalam suatu system 

bahasa.  

Maka secara sederhana, di sini media memiliki kekuatan untuk 

memilih (secara sadar atau tidak) aktor atau orang dijadikan sumber berita. 



22 

 

Selain itu, media juga berperan dalam mendifinisikan aktor dan peristiwa 

lewat bahasa yang dipakai. Kemudian, lewat pemberitaan pula, media dapat 

membingkai suatu peristiwa dengan bingkai tertentu, yang pada akhirnya 

menentukan bagaimana khalayak harus melihat dan memahami peristiwa 

dalam kaca mata tertentu (Eriyanto, 2002 : 23-24).   

5. Pemerintah dan Media Relations 

Pada dasarnya, setiap organisasi perlu melakukan dan menjaga 

hubungan baik dengan publiknya, begitu juga dengan pemerintah. 

Pemerintah demokratis yang sukses mempertahankan hubungan yang 

responsif dengan warga, berdasarkan pemahaman dan komunikasi dua arah 

yang saling menguntungkan.  Hal ini disebabkan karena tanpa rakyat yang 

terinformasi dan aktif, pejabat yang terpilih dapat kehilangan hubungan 

dengan pemberi suara (Cultip, 2005 : 386).  

Tujuan memelihara hubungan baik dengan publik adalah untuk 

menjaga reputasi dan citranya. Dalam upaya memelihara reputasi dan 

citranya, serta menjaga hubungan baik dengan publiknya, maka menjalin 

hubungan baik dengan media adalah  salah satu cara yang dapat ditempuh 

oleh pemerintah (Iriantara, 2008 : 4). Hubungan pemerintah baik itu dengan 

publik maupun media, dijalin melalui peran PR, yang dalam pemerintahan 

biasa disebut dengan humas.  

Hubungan dengan media massa yang lebih dikenal dengan media 

relations adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan individu ataupun 

profesi humas suatu organisasi, untuk menjalin pengertian dan hubungan 
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baik dengan media massa, dalam rangka pencapaian publik organisasi yang 

maksimal serta berimbang (Nova, 2009 : 208).  

Pentingnya menjaga hubungan antara pemerintah dengan media 

massa dikarenakan media massa merupakan media komunikasi yang dapat 

menjangkau publik yang tersebar (Iriantara, 2008 : 10). Media  massa juga 

memiliki potensi untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku dan mendorong 

timbulnya tindakan serta membantu seseorang dalam memandang sesuatu 

(Iriantara, 2008 : 12). Hal inilah yang kemudian perlu diperhatikan oleh 

pemerintah. Dengan menjaga hubungan baik dengan media massa, maka 

publisitas yang bisa merusak citra pemerintahaan dapat diminimalisir.  

Maka kemudian muncullah anggapan bahwa dari hubungan antara 

pemerintah dan media adalah hubungan ketergantungan dari pemerintah 

terhadap media. Keberlangsungan hubungan Pemerintah dan Media sendiri 

dapat dikatakan mengalami pasang surut, serta mengalami banyak hambatan 

dalam prakteknya. Hal ini disebabkan karena standar sesuatu yang dianggap 

penting bagi pemerintah maupun media itu berbeda. Bagi media, bad news 

is a good news, maka pemberitaan buruk adalah sesuatu yang baik dan 

menjual.  

Akibat dari perbedaan ini, kemudian membuat informasi yang 

dianggap sebagai kepentingan vital pemerintah, malah membuat media 

menunjukkan sedikit minat. Namun jika informasi tersebut mengandung 

unsur yang kontroversial di dalam tubuh pemerintahan, maka kemudian 

media akan menunjukkan minat yang besar, dan mengeksposnya secara 
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terus menerus. Meskipun ada kesulitan dan hambatan dalam hubungan 

media dan pemerintah, namun dalam praktiknya, pemerintah tetap 

mengandalkan pers untuk mengedarkan informasi penting. Pemerintah 

menyadari bahwa wahana komunikasi yang dimiliki pemerintah tidak 

mampu menandingi keefektifan media massa. Selain itu, pemerintah juga 

menyadari bahwa pers memiliki kekuasaan untuk menetapkan agenda dalam 

masyarakat yang mampu memunculkan opini publik (Cultip 2005 : 400-

401).  

 Disamping itu, hubungan baik dengan media juga diperlukan untuk 

dijadikan mitra dalam memaksimalkan  pengkomunikasian informasi, citra 

atau gagasan dari organisasi  ke publiknya (Iriantara, 2008 : 27). Dari sinilah 

kemudian muncul suatu anggapan bahwa menjalin hubungan baik dengan 

media, dan menjadikannya sebagai mitra, dapat memberikan keuntungan 

baik bagi pemerintah maupun organisasi kepentingan untuk mendapatkan 

dukungan penuh.  

Hal ini tentunya sangat bermanfaat nantinya ketika memasuki masa 

pemilu ataupun pilkada. Di mana media massa dapat membantu untuk 

mengarahkan opini publik dalam pemberitaannya, sehingga diharapkan 

nantinya mampu memberikan kelebihan suara. Kompleksnya hubungan 

antara pemerintahan dalam menjalin hubungan dengan media, mengutip dari 

Littlejohn dan Foss dalam Morissan menjelaskan ada empat tipe yang 

menggambarkan hubungan pemerintah, yaitu (Morissan, 2010 ; 48-49) :  

1. High-power source, high-power media  
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Dalam tipe ini, keduanya baik antara pemerintah dan media sama-

sama memiliki kekuatan yang besar, maka jika keduanya dapat 

menjalin kerjasama yang baik, bisa memberikan pengaruh yang 

besar pada agenda publik, namun jika sebaliknya yang terjadi, 

maka keduanya akan bersaing untuk mempengaruhi agenda 

publik.  

2. High-power source, low-power media  

Dalam tipe ini, media memiliki kekuatan yang lebih rendah atau 

lemah dari pemerintah. Dalam praktiknya di suatu pemerintahan 

jika terjadi tipe ini, maka media akan digunakan untuk mencapai 

tujuannya.  

3. Low-power source, high-power media 

Karena kekutan media yang lebih besar, media bebas untuk 

memilih atau menentukan agendanya sendiri, serta dapat pula 

memberitakan, menambah ataupun mengurangi intensitas 

pemberitaan tertentu, terhadap suatu peristiwa.  

4. Low-power source, low-power media  

Dalam tipe ini, agenda media ditentukan oleh peristiwa itu sendiri, 

bukan dari media ataupun pemerintah. 
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6. Framing  

Menururut Tuchman dalam Pawito menjelaskan bahwa framing 

mengorganisasikan realitas sehari-hari dan frame berita adalah bagian dan 

kemasan dari realitas sehari-hari (Pawito, 2007 : 188).  

Sedangkan sosiolog Erfin Goffman (1974) dalam Baran menjelaskan 

bahwa analisis frame adalah analisis yang digunakan untuk memberikan 

pemahaman sistematis mengenai bagaimana kita menggunakan pengharapan 

untuk memaknai situasi sehari-hari dan orang-orang yang ada di dalamnya, 

(Baran, 2009 : 392). Namun, secara umum, framing dapat dirumuskan 

sebagai proses penyeleksian dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari 

realitas yang tergambar dalam teks komunikasi dengan tujuan agar aspek itu 

menjadi lebih noticeable, meaningfull dan memorable bagi khalayak 

(Sudibyo, 2001 : 221).   

Framing sendiri dapat  terjadi karena adanya tuntutan teknis terkait 

keterbatasan kolom dan halaman. Sehingga suatu media tidak memuat 

keseluruhan peristiwa secara utuh. Media memilah dan menyeleksi apa yang 

akan disampaikan pada publik dan berdasarkan pada kaidah-kaidah 

jurnalisme, maka jalannya peristiwa yang panjang dan rumit 

“disederhanakan” dengan cara melakukan pembingkaian (framing) terhadap 

fakta-fakta yang didapat sehingga layak terbit (Hamad, 2004 : 21).   

Sedangkan untuk konsep framing,  menurut Eriyanto ada tiga, yaitu :  

a. Seleksi isu dan penekanan isu 
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Framing merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat 

bagaimana sutu realitas dibentuk dan dikonstruksikan media. Dalam 

proses pembentukan dan konstruksi oleh media, nantikan akan 

menghasilkan bagaian yang dari realitas yang lebih menonjol dan 

mudah dikenal. Sehingga bagian yang tidak ditonjolkan oleh media, 

kemudian akan terlupakan oleh khalayak. Peran media di sini adalah 

menyeleksi, menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain 

serta menonjolkan aspek-aspek tertentu dalam peristiwa, sehingga 

membuatnya mudah dipahami dan diketahui oleh khalayak (Eriyanto, 

2002 : 66-67). 

b. Dimensi sosiologi-psikologi  

1. Dimensi Psikologis  

Framing merupakan strategi yang dilakukan wartawan untuk 

menekankan suatu pesan agar mencolok, sehingga mendapatkan 

perhatian publik. Framing, dalam dimensi psikologis ini 

mengungkap jika pesan atau realitas dibentuk melalui kerangka 

berpikir dan digambarkan dengan cara tertentu. Proses pembuatan 

pesan inilah, yang membuat suatu realitas memiliki bingkai, 

sehingga perspektif atau dimensi tertentu, (Eriyanto, 2002 : 72-79). 

2. Dimensi Sosiologis  

Frame media membuat realitas kehidupan sehari-hari dan 

mentransformasikannya dalam bentuk cerita, yang memungkinkan 

seseorang untuk mengorganisasikan pengalamannya guna 
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memahami suatu peristiwa serta memaknai dan 

mengidentifikasikannya (Eriyanto, 2002 : 79-82).   

Tokoh dari dimensi sosiologis ini antara lain ada Erving 

Goffman dan Peter L. Berger. Bahkan dalam perspektif  Goffman, 

frame mengklasifikasi, mengorganisasi dan menginterpretasikan 

secara aktif pengalaman hidup kita supaya kita bisa memahaminya 

(Eriyanto, 2002 : 81).   

c. Frame dan realitas  

Framing merupakan penentu bagaimana realitas dihadirkan pada 

pembaca. Suatu peristiwa akan memiliki frame yang berbeda, 

tergantung bagaimana wartawan membingkai suatu peristiwa sesuai 

dengan pandangan mereka (predisposisi perseptuil). Sehingga di sini 

analisis framing hadir untuk membantu kita guna mengetahui realitas 

peristiwa yang sama, dibingkai secara berbeda oleh wartawan. Frame 

yang digunkan wartawan mengakibatkan ada sisi dari perstiwa yang 

ditonjolkan lebih dari sisi yang lain, ada dramatisasi dengan bantuan 

pilihan kata, tambahan foto sebagai pelengkap visual,  yang membuat 

berita dari peritiwa tersebut lebih menonjol dan mendominasi tulisan di 

media (Eriyanto, 2002 : 82-84).  

Ketika kita melakukan framing atas suatu realitas tertentu, maka ada 

tiga aspek yang kemudian berusaha kita tampilkan, namun tanpa sadar 

memberikan efek pada realitas lainnya  yaitu : 
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Pengkonstruksian 

realitas 

Gambar 2. Pelaksanaan Konstruksi Realitas Beserta Efeknya 
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                                                                                              Efek 

 

 

  

 

 

(Eriyanto, 2002 : 141-142) 

Untuk konsep framing, sesungguhnya dapat dibedakan menjadi dua : 

frame media (media framing) dan frame khalayak (audience framing) 

(pawito, 2007 : 186).  

Kemudian, untuk proses framing sendiri berkaitan dengan persoalan 

bagaimana sebuah realitas dikemas dan disajikan dalam presentasi media. 

Di sisi lain, proses framing juga merujuk pada pendistribusian definisi, 

ekspansi, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk 

menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap entitas yang diwacanakan 

(Sudibyo, 2001 : 221). Secara umum, ada 4 model teknik analisis framing, 

antara lain : 

 

  

 Menonjolkan aspek tertentu 

 Penyajian sisi tertentu 

 Pemilihan fakta tertentu (dengan 

menampilkan aktor tertentu) 

 Mengaburkan aspek lain 

 Melupakan / menghilangkan sisi 

lain 

 Mengabaikan fakta lain (seperti 

dengan menyembunyikan aktor) 
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a. Analisis framing model Murray Edelman  

Salah satu aspek kategorisasi yang penting menurut Edelman 

adalah rubrikasi. Rubrikasi digunakan untuk melihat bagaimana 

suatu peristiwa dikategorikan dalam rubrik-rubrik tertentu 

(Erityanto, 2002 : 161).   

b. Analisis framing model Robert N. Entman  

Model framing Entman digunakan untuk menggambarkan 

studi isi media untuk melihat realitas media. Framing dapat 

dipandang  sebagai penempatan informasi dalam konteks yang 

khas sehingga suatu isu memiliki alokasi yang lebih besar 

(Eriyanto, 2002 : 186).  

c. Analisis framing model William A. Gamson  

Konsep Gamson mengenai framing ini dijabarkan dan ditulis 

bersama Andre Modigliani, sehingga  lebih dikenal dengan 

framing model Gamson dan Modigliani. Frame dipandang sebagai 

story line yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan 

konstruksi makna peristiwa yang berkaitan dengan suatu wacana. 

Gamson melihat wacana media tersusun atas sejumlah package 

(kemasan) melalui mana konstruksi atas suatu peristiwa dibentuk, 

dengan menghubungkan wacana media dan opini public di sisi 

yang lain (Eriyanto, 2002 : 223). 
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d. Analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki   

Menurut Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki ada dua 

konsepsi framing yang saling berkaitan. Pertama, dalam konsepsi 

psikologi, bagaimana seseorang mengolah sejumlah  informasi dan 

ditunjukkan dalam skema tertentu. Sedangkan konsepsi yang ke 

dua yaitu konsepsi sosiologis, bagaimana indifidu secara kognitif 

menafsirkan suatu peristiwa dalam cara pandang tertentu 

(Eriyanto, 2002: 252-253).  

 

H. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha untuk 

menjelaskan dan menggambarkannya dengan lebih detail suatu fenomena, 

bukan untuk menguji suatu teori. Dalam penelitian ini juga menggunakan 

data yang berupa kata-kata, bukan angka, karenanya penelitian ini 

menggunakan penerapan  metode kualitatif.   

Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian ilmiah yang 

bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara 

alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang 

mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 

2010: 9). 

2. Teknik Pengumpulan Data   

 Data diperoleh dengan dua cara , yaitu:  
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a) Studi Dokumentasi  

Studi dokumentasi atau kajian dokumen merupakan sarana 

pembantu peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi dengan 

cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan 

tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya 

(Sarwono, 2006: 225).  

Pada penelitian ini, studi dokumentasi  dilakukan dengan 

mengumpulkan data untuk penelitian dari harian Solopos Edisi 18-

25 Februari 2013 agar memudahkan penulis dalam menganalisis isi 

berita dalam melihat konstruksi yang dibuat oleh surat kabar harian 

Solopos dalam pemberitaan intimidasi Pegawai Negeri Sipil  

Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali. 

b) Studi Pustaka  

Studi pustaka dilakukan dengan mencarai data-data, teori dan 

pemahaman-pemahaman lain yang berasal dari buku untuk 

mendukung dalam analisis data di penelitan kualitatif ini. Sedangkan 

dalam penelitian ini, studi pustaka yang dilakukan antara lain untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang komunikasi 

massa, jurnalistik, kostruksi media, media relations dan framing 

sehingga bisa pengetahuan yang didapat bisa digunakan untuk 

memnunjang penelitian. 
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3. Sumber Data    

a) Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari  harian 

Solopos selama 18-25 Februari 2013 mengenai pemberitaan 

intimidasi pada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten 

Boyolali. 

Peneliti memilih menggunakan pemberitaan intimidasi pada 

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali di 

harian Solopos sebagai data primer karena peneliti 

mempertimbangkan Solopos adalah surat kabar yang telah lama ada 

dan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi di wilayah Solo dan 

sekitarnya. Solopos memiliki halaman khusus untuk pemberitaan 

seputar Boyolali. 

Selain itu, pemilihan Solopos juga dikarenakan hanya 

Soloposlah yang mengulas dengan mendalam pemberitaan ini. 

Sedangkan koran lokal lain, seperti Joglosemar dan Radar Solo tidak 

memuat pemberitaan ini.  

b) Data Sekunder  

Data diperoleh dari studi pustaka dengan mempelajari buku-

buku, artikel serta dari berbagai situs internet yang relevan dengan 

masalah yang ingin diteliti. 
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4. Unit Analisis Data 

Peneliti  menggunakan data dari harian Solopos selama 18-25 

Februari 2013, karena peneliti melihat bahwa pemberitaan mengenai 

intimidasi pada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten 

Boyolali, secara insentif diberitakan. Sehingga dengan melihat 

kecenderungan dan kefokusan media dalam memberitakan mengenai 

masalah ini, peneliti memilih menggunakannya sebagai unit analisis data 

dalam penelitian ini.  

Sedangkan unit analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah :   

Tabel 1.Unit Analisis Data dalam Penelitian 

Tanggal Judul Artikel Halaman 

18 Februari 2013 PNS Boyolali Diintimidasi 1 dan 8 kolom 1 

 Wajah Orde Baru di Birokrasi 5 

 PNS Waswas “Baperjakat Jalanan” 5 

 Kekuasaan Mandulkan Korpri 5 

19 Februari 2013 Wabub : PNS Jangan Takut 

Ditekan 

1 dan 8 kolom 1 

20 Februari 2013 “Seno Jangan Asal Gusur” 1 dan 8 kolom 1 

21 Februari 2013 PNS Dipolitisasi, DPRD Boyolali 

Diminta Panggil Bupati 

1 dan 8 kolom 4 

23 Februari 2013 Soal Politisasi PNS, Komisi 1 

Diminta Jemput Bola 

VII 
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25 Februari 2013 Seno : Saya Yang Paling Tahu 

Boyolali 

1 dan 8 kolom 4 

 Soal Pemanggilan Seno Kusumo, 

Pimpinan  DPRD Terbelah 

VII 

 

5. Teknik Analisis Data  

Pandangan awal bahwa bahasa memiliki kekuatan dalam membentuk 

konstruk, maka untuk penelitian ini, teknik analisis  faming yang digunakan 

adalah model analisis dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. 

Pemilihan penggunaan  analisis dari tokoh ini dikarenakan aspek-aspek atau 

unsur-unsur yang digunakan untuk membedah artikel-artikel tersebut sesuai 

untuk mengetahui konstruk yang dibuat Solopos. Analsis model ini juga 

memiliki kelebihan dalam kelengkapan analisis pada tiap unit dari struktur-

struktur yang ada. Sehingga struktur susunan kata demi kata, pemilihan kata 

dan detail dalam kalimat yang terjalin dapat dengan rinci di uraikan. Berikut 

adalah perangkat framing dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki:  

Tabel 2. Perangkat Framing Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki 

Struktur PERANGKAT 

FRAMING 

UNIT YANG 

DIAMATI 

SINTAKSIS  

Cara wartawan 

menyusun fakta 

1. Skema berita Headline, lead, latar 

informasi, kutipan 

sumber, pernyataan, 

penutup 

SKRIP 

Cara wartawan 

mengisahkan fakta 

2. Kelengkapan 

berita 

5W+1H 
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TEMATIK  

Cara wartawan menulis 

fakta 

3. Detail 

4. Koherensi  

5. Bentuk kalimat  

6. Kata ganti 

Paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan antar 

kaliamat 

RETORIS 

Cara wartawan 

menekankan fakta 

7. Leksikon  

8. Grafis 

9. Metafora 

Kata, idiom, 

gambar/foto, grafik 

(Eriyanto, 2002 : 256) 

Dalam perangkat framing dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

ada empat struktur yang digunakan untuk melakukan framing berita, antara 

lain sintaksis skrip, tematik dan retoris. Sintaksis adalah susunan kata 

dalam suatu kalimat. Secara keseluruhan, dalam wacana berita, sintaksis 

meliputi headline (judul berita utama), lead, latar informasi, kutipan 

sumber, pernyataan dan penutup yang nantinya akan membentuk skema 

sebagaimana fakta ingin dibentuk. Melihat bagaimana seorang wartawan 

menyusun suatu fakta atas suatu peristiwa, maka bisa melihat bagaimana 

kecenderungan wartawan tersebut atau surat kabar tersebut (Eriyanto, 

2002 : 257).  

skrip adalah penulisan berita yang disusun menyerupai cerita. 

Penyusunan skrip ini haruslah memperhatikan 5W+1H yang nantinya akan 

menunjang kelengkapan isi berita. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan 

bagaimana seorang wartawan menuliskan fakta dengan memenuhi 5W+1H 

saja. Tapi hal ini berkaitan tentang bagaimana bisa membuat susunan fakta 

itu menjadi sebuah serangkaian fakta yang tak hanya memenuhi 

kelengkapan 5W+1H, tapi juga menarik untuk dibaca oleh audiencenya 

(Eriyanto, 2002 : 260).  



37 

 

Struktur ketiga yang harus diperhatikan adalah mengenai tematik. 

Tematik menyoroti mengenai bagaimana suatu fakta ditulis oleh 

wartawan. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat dari detail, koherensi, 

bentuk kalimat, serta kata ganti yang ada di tiap paragraph, kalimat atau 

pada hubungan antar kalimatnya. Seperti bagaimana wartawan menulis 

teks, menuliskan fakta dari narasumber dan sumber dalam berita serta 

keterhubungan antar kalimat yang membentuk sebab akibat di dalamnya. 

Hal ini penting karena dapat mendukung  hipotesis yang ingin 

diperlihatkan oleh seorang wartawan (Eriyanto, 2002 : 262).  

Kemudian yang terakhir adalah mengenai retoris. Retoris merupakan 

suatu cara yang digunakan wartawan untuk menekankan suatu fakta. 

Retoris bisa digunakan untuk peningkatan citra dan penekanan pada sisi 

tertentu, yang biasanya didukung dengan penambahan idiom, gambar/foto 

dan grafik serta pemilihan dan  pemakaian kata untuk menggambarkan 

suatu peristiwa. Gambar/foto dan grafik ini digunakan untuk melukiskan, 

mengisyaratkan serta mewakili inti dari keseluruhan peristiwa yang bisa 

digunakan untuk mendukung apa yang ingin disampaikan oleh wartawan, 

(Eriyanto, 2002 : 264-265). 

Setelah memahami konsep frame dari Zhongdang Pan dan Gerald M. 

Kosicki di atas, maka dari keseluruhan sampel yang telah penulis dapatkan, 

maka dapat dilakukan frame secara umum dari keseluruhan pemberitaan 

mengenai dugaan intimidasi PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali 

pada harian Solopos secara sederhana, yang dapat dilihat sebagai berikut:  
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Sedangkan untuk melakukan penelitian, penulis akan melalui 

beberapa proses mulai dari pengumpulan data, sampai pada saat di mana 

penulis harus menganalisis data yang didapat dengan perangkat framing dari 

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki serta sampai pada tahap akhir 

pelaporan hasil analisis. 

6. Kerangka Berpikir  

Untuk memudahkan peneliti dalam memahami masalah dan 

melakukan penelitian, maka peneliti membuat kerangka berpikir sebagai 

berikut :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Gambar 3. Kerangka Berpikir 
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Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini berawal dari 

pemberitaan dan frame yang dihadirkan Solopos mengenai intimidasi PNS 

Kabupaten Boyolali. Dari serangkaian pemberitaan yang muncul selama 

tanggal 18 hingga 25 Februari 2013, peneliti kemudian menganalisis dengan 

menggunkan analisis framing model Zhongdan Pan dan Geralrd M. Kosicki. 

Analisis model ini memiliki empat struktur, yaitu sintaksis (unti yang diamati 

antara lain headline, lead, latar, kutipan narasumber, pernyataan, penutup), 

skrip (unit yang diamati 5W+1H), tematik (unit yang diamati paragraf, 

proposisi dan hubungan antar kalimat), retoris (kata, gambar/grafis). 

 Dari analisis yang dilakukan, kemudian peneliti mendapati tiga tema 

pokok bahasan, yaitu intimidasi dan politisasi PNS di Kabupaten Boyolali 

untuk mendapatkan kekuasaan, marginalisasi Korpri dalam lingkaran politik 

kekuasaan dan central figure dalam pemerintahan Kabupaten Boyolali. 

kemudian dengan mendalami mengenai hubungan pemberitaan intimidasi PNS 

Boyolali, frame yang dibentuk Solopos dan analisis dari peberitaan ini, peneliti 

mendapati adanya benang merah terkait pemerintah dalam konstruksi media 

melalui kasus ini.  

 

 

 

 

 

 


