
 

1 
Fachmi Maulana, 2017 
PEMBINGKAIAN BERITA HEADLINE SURAT KABAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Informasi menjadi suatu kebutuhan masyarakat saat ini. Salah satu 

cara untuk mendapat informasi adalah melalui berita yang diproduksi oleh 

surat kabar. Namun, media massa tidak begitu saja menyajikan berita. Ada 

konstruksi realitas sosial yang berusaha dibentuk oleh media massa 

tersebut. Eriyanto (Eriyanto, 2002, hlm. xiii) menjelaskan maksud dari 

dibuatnya berita oleh media massa sebagai berikut: 

“Berita surat kabar merupakan suatu cara untuk menciptakan 

realitas yang diinginkan mengenai peristiwa atau (kelompok) orang 

yang dilaporkan. Oleh karena telah melalui proses seleksi dan 

reproduksi, berita surat kabar sebenarnya merupakan laporan 

peristiwa yang artifisial, tetapi dapat diklaim sebagai objektif oleh 

surat kabar itu untuk mencapai tujuan-tujuan ideologi (dan  bisnis) 

surat kabar tersebut. Dengan kata lain berita yang ada di media 

massa, bukan sekadar menyampaikan tetapi juga menciptakan 

makna.” 

Pasca adanya laporan dugaan penistaan agama terhadap Gubernur 

DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Oktober 2016, media massa secara 

masif memberitakan perkembangan kasus tersebut. Terlebih, Basuki yang 

juga merupakan calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017, 

memunculkan dua kelompok massa besar yang terbagi menjadi pihak pro 

dan kontra. Begitu pun dengan media massa, atas dasar ideologi, mereka 

memunculkan berita-berita sesuai dengan kepentingan dan tujuan tertentu. 

Bagi surat kabar, salah satu cara untuk mencapai tujuan tertentu 

adalah melalui headline yang mereka tampilkan. Headline merupakan 

berita utama yang dibuat dan ditempatkan pada halaman muka (cover) 

surat kabar. Dengan demikian, ditambah penggunaan ukuran huruf pada 

judul berita lebih besar, akan menarik pembaca, setidaknya untuk melihat 

– kemudian dibaca hingga tuntas. Keberhasilan headline dalam 

memengaruhi publik – bahkan kebijakan, menjadikan surat kabar tetap 

eksis di masyarakat. 
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Pada kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja 

Purnama, pasca ditetapkannya sebagai tersangka kasus tersebut, 16 

November 2016, berbagai surat kabar memunculkan headline berita 

tersebut. Tentu dengan sudut pandang yang berbeda, sesuai dengan 

ideologi masing-masing. Media massa bukan sekadar yang menampilkan 

kepada publik peristiwa politik secara apa adanya, tetapi tergantung 

kepada kelompok dan ideologi yang mendominasinya. Dengan demikian, 

apapun yang dihasilkan dan ditampilkan oleh media merupakan 

representasi dari ideologi media massa tersebut. Dengan kekuatan yang 

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

organisasi pemerintah, kelompok kepentingan, serikat buruh, LSM, dan 

sebagainya, seringkali memanfaatkan media massa untuk tujuan-tujuan 

politik (Schramm, 1975, hlm. 468-486). 

Ideologi media massa bisa terlihat dari visi dan misi media massa 

tersebut. Seperti halnya surat kabar atau Harian Republika. Republika 

adalah satu-satunya surat kabar yang bernafaskan Islam, yang bertahan 

hidup di antara sederetan koran Islam yang terbit tahun 1990-an, sejalan 

dengan kebangkitan golongan Islam menengah saat itu. Harian ini 

diterbitkan pada tahun 1993 oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim 

Indonesia), yang saat itu memiliki 51% sahamnya. Berdirinya Republika 

sebagai corong kepentingan kaum Islam mencerminkan perkembangan 

politik masa itu. Presiden Suharto mencoba untuk mengkonsolidasikan 

kekuasaannya yang melemah dengan mendekati golongan elit Islam. Yang 

paling jelas adalah tampilnya sosok B.J. Habibie, yang menandai 

bangkitnya politisi Islam yang sampai tahun 1980-an disingkirkan oleh 

Suharto (Keller, 2009, hlm. 82-83). 

Pun dengan Harian Kompas. Kompas dibaca terutama oleh 

kalangan elite Indonesia dan memelihara (seperti dulu) gaya bahasa yang 

seimbang dan hati-hati. Pemilik Kompas Jakob Oetama menggambarkan 

kehatihatian khas Kompas sebagai berikut: 

“Mau tidak mau kita melaksanakan semacam sensor, semacam 

rem, ya apa boleh buat. Sehingga kita diejek: „Jurnalisme 

Kepiting‟. Saya memang bilang sama teman-teman (wartawan) 
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„kita tulis, tulis, tulis, makin naik dan naik, dan makin berani, ada 

sinyal kuning (bahaya), kita mundur. Kita diejek seperti seekor 

kepiting, maju dan mundur. Cuma bagi saya, mundur itu untuk 

maju lagi. Itu soal pilihan. Saya kalau dikritik juga tidak apa-apa. 

Memang itu kenyataannya.” 

Haluan konservatif dari harian ini menjadi makin kental karenanya. 

Jakob Oetama mempunyai latar belakang jurnalistik dan konsep diri 

seperti itu (Keller, 2009, hlm. 45-46). 

Sedangkan Harian Media Indonesia lebih mengedepankan 

kepentingan politik. Surya Paloh sebagai pemilik media tersebut, juga 

merupakan Ketua Umum Partai Nasdem. Ia memiliki hak prerogatif untuk 

menentukan isi dan haluan dari artikel-artikel utama. Ia juga mempunyai 

hak untuk menyetop dan mengubahnya. Kebalikan dari gambaran seorang 

idealis, yang dikatakan oleh pemimpin redaksi tentang pemimpin 

umumnya, para kritikus menuduh Surya Paloh telah menggunakan media-

media miliknya sendiri secara terang-terangan untuk kepentingan-

kepentingan politiknya (Keller, 2009, hlm. 68-69). 

Media massa merupakan salah satu media yang efisien untuk 

menyampaikan pesan kepada masyarakat. Pentingnya peranan media, 

yakni media sekunder, dalam proses komunikasi, disebabkan oleh 

efisiensinya dalam mencapai komunikan. (Effendy, 2009, hlm. 17). Hal 

tersebut yang dimanfaatkan oleh para penguasa media, yakni untuk 

memengaruhi masyarakat luas dengan ideologi mereka. Karena, pada 

hakikatnya kegiatan komunikasi merupakan kegiatan untuk 

menyampaikan pesan atau memengaruhi pikiran dan perilaku komunikan, 

dalam hal ini masyarakat luas, oleh komunikator, yang dalam hal ini ialah 

media massa. Thomas M. Scheidel (dalam Mulyana, 2010, hlm. 4) 

mengemukakan bahwa kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan 

dan mendukung identitas-diri, untuk membangun kontak sosial dengan 

orang di sekitar kita, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, 

berpikir, atau berperilaku seperti yang kita inginkan. 

Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk menganalisis 

pembingkaian berita headline surat kabar, yakni Harian Kompas, 

Republika, dan Media Indonesia, terhadap penetapan Ahok sebagai 
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tersangka. Menurut Agus Sudibyo (Sudibyo, 2001, hlm. 168), Framing 

adalah metode penyajian realitas di mana kebenaran suatu realitas tidak 

diingkari secara total, melainkan dialihkan secara halus, dengan 

memberikan sorotan terhadap aspek yang tertentu saja. Selain karena 

ideologi yang berbeda, ketiga media tersebut juga memiliki tiras 

tertinggi serta pembaca terbanyak di Indonesia. Menurut data Serikat 

Penerbit Surat Kabar 2011, akhir 2010 Kompas memiliki tiras 600.000 

eksemplar per hari, Republika 325.000 eksemplar per hari, dan Media 

Indonesia 250.000 eksemplar perhari. 

Pekerjaan media hakikatnya adalah mengkonstruksikan realitas, 

isi media adalah hasil para pekerja media mengkonstruksikan berbagai 

realitas yang dipilihnya, disebabkan oleh sifat dan faktanya bahwa 

pekerjaan media massa adalah realitas yang telah di konstruksikan 

pembuatan berita di media pada dasarnya tak lebih dari penyusunan 

realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita (Sobur, 2006, hlm. 

88). 

Konstruksi realitas terbentuk bukan hanya dari cara wartawan 

memandang realitas tapi kehidupan politik tempat media itu berada. 

Sistem politik yang diterapkan sebuah negara ikut menentukan 

mekanisme kerja media massa negara itu mempengaruhi cara media 

massa tersebut mengkonstruksi realitas, menurut Hamad, karena sifat 

dan faktanya bahwa tugas redaksional media massa adalah 

menceritakan peristiwa-peristiwa, maka tidak berlebihan bahwa seluruh 

isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan (Hamad, 2004, 

hlm. 55). 

Oleh sebab itu peneliti, akan melakukan sebuah Penilitian 

menggunakan framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang 

merupakan  hasil pengembangan dari teori van dijk sebagai analisa data 

untuk mengetahui pembingkain berita yang di sajikan oleh Harian 

Kompas, Republika, dan Media Indonesia. Dalam pendekatan ini, 

perangkat framing dibagi dalam empat struktur besar. Pertama, struktur 

sintaksis. Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun 
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peristiwa ke dalam bentuk susunan umum berita. Dapat diamati dari bagan 

berita (lead, latar, headline, kutipan yang diambil dan sebagainya). Kedua, 

strukur skrip. Skrip berhubungan dengan bagaimana wartawan 

mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. Ketiga, 

struktur tematik. Tematik berhubungan dengan bagaimana wartawan 

mengungkapkan pandangan atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat, 

atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. 

Keempat, struktur retoris. Retoris berhubungan dengan bagaimana 

wartawan menekankan arti tertentu kedalam berita. Struktur ini melihat 

bagaimana wartawan memakai pilihan kata, idiom, grafik, dan gambar 

yang dipakai bukan hanya mendukung tulisan, melainkan juga 

menekankan arti tertentu kepada pembaca (Eriyanto, 2002, hlm. 294). 

Selain itu, alasan peneliti menggunakan media cetak surat kabar 

untuk melakukan penelitian, karena surat kabar masih diminati oleh 

masyarakat Indonesia. Terlebih, media massa yang peneliti jadikan objek 

penelitian, mempunyai kelompok masing-masing sesuai dengan ideologi 

yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. 

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti ingin mengetahui sejauh 

mana keberhasilan Pembentukan Framing dalam  “Pembingkaian Berita 

Headline Surat Kabar (Analisis Framing Berita Penetapan Status 

Tersangka Basuki Tjahaja Purnama di Surat Kabar Kompas, Republika, 

dan Media Indonesia Tanggal 17 November 2016).” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana Sintaksis wartawan Surat Kabar Kompas, Republika, 

dan Media Indonesia mengemas berita pada Headline pemberitaan 

Penetapan Status Tersangka Terhadap Basuki Tjahaja Purnama 

Tanggal 17 November 2016? 

1.2.2 Bagaimana Skrip wartawan Surat Kabar Kompas, Republika, dan 

Media Indonesia mengisahkan berita pada Headline pemberitaan 

Penetapan Status Tersangka Terhadap Basuki Tjahaja Purnama 

Tanggal 17 November 2016? 
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1.2.3 Bagaimana Tematik wartawan Surat Kabar Kompas, Republika, 

dan Media Indonesia mengungkapkan pandangan sebuah peristiwa 

pada Headline pemberitaan Penetapan Status Tersangka Terhadap 

Basuki Tjahaja Purnama Tanggal 17 November 2016? 

1.2.4 Bagaimana Retoris wartawan Surat Kabar Kompas, Republika, dan 

Media Indonesia menekankan arti tertentu pada Headline 

pemberitaan Penetapan Status Tersangka Terhadap Basuki Tjahaja 

Purnama Tanggal 17 November 2016? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana Sintaksis wartawan Surat Kabar 

Kompas, Republika, dan Media Indonesia mengemas berita pada 

Headline pemberitaan Penetapan Status Tersangka Terhadap 

Basuki Tjahaja Purnama Tanggal 17 November 2016. 

1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana Skrip wartawan Surat Kabar 

Kompas, Republika, dan Media Indonesia mengisahkan berita pada 

Headline pemberitaan Penetapan Status Tersangka Terhadap 

Basuki Tjahaja Purnama Tanggal 17 November 2016. 

1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana Tematik wartawan Surat Kabar 

Kompas, Republika, dan Media Indonesia mengungkapkan 

pandangan sebuah peristiwa pada Headline pemberitaan Penetapan 

Status Tersangka Terhadap Basuki Tjahaja Purnama Tanggal 17 

November 2016. 

1.3.4 Untuk mengetahui bagaimana Retoris wartawan Surat Kabar 

Kompas, Republika, dan Media Indonesia menekankan arti tertentu 

pada Headline pemberitaan Penetapan Status Tersangka Terhadap 

Basuki Tjahaja Purnama Tanggal 17 November 2016. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Mengembangkan keilmuan di bidang Komunikasi Politik 

dan Jurnalistik Politik. 
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1.4.1.2 Mengembangkan teori-teori mengenai analisis framing 

yang berkaitan dengan Penetapan Status Tersangka 

Terhadap Basuki Tjahaja Purnama dalam pemberitaan Surat 

Kabar Kompas, Republika, dan Media Indonesia. 

1.4.1.3 Peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi 

bidang Jurnalistik khususnya terkait pengemasan berita 

pada media massa Surat Kabar. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Kegunaan untuk khalayak memberikan proses literasi 

media tentang pemberitaan Media Surat Kabar Kompas, 

Republika, dan Media Indonesia mengenai Penetapan 

Status Tersangka Terhadap Basuki Tjahaja Purnama. 

1.4.2.2 Kegunaan untuk akademis sebagai bahan kajian atau 

referensi dalam melakukan penelitian mengenai 

Komunikasi Politik dan Jurnalistik Politik khususnya studi 

analisis framing. 

1.4.2.3 Kegunaan bagi penulis, mengembangkan ilmu yang 

dimiliki dari proses pembelajaran dalam bentuk praktis. 

Sehingga memberikan gambaran mengenai dunia teoritis 

dengan dunia praktik atas kegunaan pemberitaan dalam 

membangun framing building saat kelak menjadi praktisi 

media massa. 

 

1.4.3 Manfaat Kebijakan 

1.4.3.1 Diharapkan menambah referensi penelitian tentang upaya 

pengemasan berita Penetapan Status Tersangka Terhadap 

Pemimpin Daerah dalam pemberitaan Media Surat Kabar 

Kompas, Republika, dan Media Indonesia. 

1.4.3.2 Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

praktisi Ilmu Komunikasi dalam menjalankan profesinya 

sebagai seorang jurnalis. 
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1.4.4 Manfaat Isu dan Aksi Sosial 

1.4.4.1 Memanfaatkan isu politik yang berkembang di masyarakat 

atas reputasi Pemimpin Daerah yang berkompeten. 

1.4.4.2 Mampu menjadi referensi untuk masyarakat dalam 

memberikan suaranya untuk memilih figure pemimpin yang 

tepat pada pemilihan kepala daerah. 

1.4.4.3 Mampu mengajak masyarakat untuk bersifat lebih skeptis 

dan kritis terhadap pemberitaan di media massa, khususnya 

media Surat Kabar. 

1.4.4.4 Menjadi bahan pertimbangan untuk pengetahuan 

masyarakat mengenai cara sebuah media menyampaikan isi 

berita. 

 

1.5 Struktur Organisasi Penelitian 

BAB I Pendahuluan. Peneliti memaparkan secara terperinci 

mengenai latar belakang penelitian yang di dalamnya membahas tentang 

alasan-alasan utama pentingnya topik yang diangkat. Alasan-alasan 

tersebut dipilih berdasarkan fakta dan diperkuat oleh teori terkait. Selain 

itu, bab ini juga memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta struktur organisasi dari penelitian ini. 

BAB II Kajian Pustaka. Bab ini berisikan konsep dan teori seputar 

penelitian. Teori-teori yang dibahas dalam kajian pustaka di dalamnya 

meliputi konsep mengenai Komunikasi Massa, Fungsi dan Peran Media 

Massa, Ideologi Media Massa, Konstruksi Realitas Sosial, dan Analisis 

Framing, dan beberapa teori lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

Selanjutnya, bab ini juga memaparkan serta membandingkan penelitian ini 

dengan beberapa penelitian terdahulu. 

BAB III Metode Penelitian. Peneliti menjabarkan tentang desain 

penelitian, subjek/ objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data, serta komponen-komponen penelitian yang menjadi 

penunjang seperti lokasi dan waktu penelitian. 
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BAB IV Temuan dan Pembahasan. Peneliti menjabarkan hasil 

penelitian dan temuan mengenai Framing berita Penetapan Status 

Tersangka Terhadap Basuki Tjahaja Purnama pada Surat Kabar Kompas, 

Republika, dan Media Indonesia. Pembahasan ini disesuaikan dengan 

rumusan masalah yang telah dijabarkan pada bab pendahuluan. 

BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Peneliti 

menjabarkan mengenai simpulan dari hasil penelitian, implikasi, serta 

rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil 

analisis temuan peneliti. 


