
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Fenomena kepemilikan media, bukan saja bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan ekonomi namun juga privilege politik dari sebuah pemberitaan. 

Sejumlah media massa memperlihatkan sikap partisannya terhadap partai politik 

secara terbuka walaupun tidak menyatakan diri secara resmi sebagai pendukung 

salah satu partai politik. Curran, Gurevitch dan Woollacott (1982:19) menganggap 

bahwa media berfungsi untuk melegitimasi kekuasaan menanamkan kesadaran 

palsu bagi khalayak. Media massa diyakini bukan sekedar medium lalu lintas 

pesan dan unsur-unsur sosial dalam suatu masyarakat melainkan juga berfungsi 

sebagai alat penundukan dan pemaksaan konsensus oleh kelompok yang secara 

ekonomi dan politik dominan. 

Kuatnya relasi ekonomi dan politik dalam media massa yang bermunculan 

saat ini, terkonfirmasi lewat hadirnya pemberitaan-pemberitaan mengenai partai 

politik menjelang pemilu 2014. Dua stasiun TV berita Indonesia yaitu Metro TV 

dan TV One yang awalnya hadir sebagai media berita yang informatif dan 

menarik, namun sekarang justru isi pemberitaannya sering didominasi berita 

gontokan politik, korupsi yang dilakukan oleh partai-partai politik, manuver-

manuver politik dari pihak rivalnya dalam berpolitik. Dalam sistem politik yang 

terbuka, pers berperan sangat penting dalam menentukan berkembang tidaknya 

suatu demokrasi.  
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Saat ini peserta partai pemilu 2014 yang telah ditetapkan oleh Komisi 

Pemilihan Umum Pusat pada hari senin, 14 Januari 2013 melalui surat keputusan 

yang  dibacakan oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Manik bahwa hanya terdapat 10 

Partai yang lolos Verifikasi yaitu : 

1. Partai Nasional Demokrat ( Nasdem ) 

 2.    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 

 3.    Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

 4.    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 

 5.    Partai Golongan Karya (Golkar) 

 6.    Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 

 7.    Partai Demokrat 

 8.    Partai Amanat Nasional (PAN) 

 9.    Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 

 10.  Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).  

Dari kesepuluh partai yang akan berkompetisi dalam pemilu 2014  hanya ada 

satu partai politik yang non parlemen yang lolos verifikasi yaitu Partai Nasdem 

(http://www.transaktual.com/fullpost/nasional/1358168296/inilah-no-antrean-dan-

no-urut-parpol-peserta-pemilu-2014.htm, diakses tanggal 13 Februari 2013).  

Hadirnya Partai Nasional Demokrat yang didirikan oleh Surya Paloh, yang 

juga terintegrasinya pemilik media dalam satu partai politik mendatangkan 

konsekuensi pemberitaan terhadap media yang berada dalam payung Media 

Group (Metro TV dan Koran Media Indonesia). Dalam artikel opini yang ditulis 

oleh AG. Eka Wenats Wuryanta (http://qnoyzone.blogdetik.com/index.php//opini-
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konglomerasi-media-kepemilikan-silang-pemicu-monopoli-pemberitaan) 

mengungkapkan kecenderungan konsolidasi media yang kemudian mengarah 

kepada munculnya kelompok pemain raksasa media massa yang kemudian 

mengakibatkan terjadinya konsentrasi kepemilikan media massa. Konsentrasi 

kepemilikan media ini bukanlah semata-mata fenomena bisnis, melainkan 

fenomena ekonomi politik yang melibatkan kekuasaan. Akibatnya karakter bias 

pada berita media akan semakin melekat, karena penyebaran informasi dikuasai 

oleh konglomerat media dan berpusat pada daerah tertentu saja. 

Pengaruh Surya Paloh sangat kuat dalam Metro TV, pada masa awal 

kepemilikan Metro TV, ikut memilih secara langsung wartawan dan 

penyuntingnya termasuk dalam menentukan berita politik berdasarkan pada sikap  

politik pemillik media. Bahkan jajaran direksi dan pimpinan di  Metro TV 

merupakan  simpatisan di Nasional Demokrat. Surya Paloh sebagai  pemilik 

Metro TV memiliki pengaruh yang sangat besar dalam redaksi Metro TV. Adanya 

pengaruh pemilik media terhadap isi program media massa sangat berimbas 

kepada khalayak. Khalayak dihadapkan pada minimnya alternatif pilihan sumber 

informasi karena informasi yang ada sudah dikuasai oleh segelintir kelompok 

tertentu yang seringkali informasi tersebut bersifat bias. Di Metro TV sendiri 

wewenang ada di pemilik dan perpanjangan tangannya di redaksi adalah 

pemimpin redaksi. 

Distribusi pemberitaan yang ditampilkan oleh Metro TV menjadi tidak 

berimbang karena dominasi oleh pemberitaan Partai Nasdem. Pemberitaan yang 

dominatif tak lain bertujuan untuk menaikkan popularitas, aspetabilitas dan 
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elaktabilitas partai di masyarakat serta mensosialisasikan program stategis partai, 

agar kelak menjadi partai yang dipilih pada perhelatan politik 2014 nanti. Hal ini 

tampak terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Media dan 

Jurnalistik (PKMJ) memperlihatkan pemberitaan partai politik di dua televisi 

berita nasional per Februari-April 2012, bahwa terdapat 4.008 pemberitaan 

tentang partai politik di Metro TV dan TV One dengan total durasi 209:22:35 

dengan uraian sebagai berikut : 

Tabel 1 

Persentasi Pemberitaan Partai Politik 

No Nama Partai Persentase pemberitaan Total Durasi 

1 Partai Demokrat 42,07% (1686 berita) 127:27:13 

2 Partai Nasdem 29,04 % (1.164 berita) 11 : 48 :32 

3 PDI P 10,35 % (415 berita) 16 : 25 :28 

4 PKS 5,59 %  (224 Berita) 5 : 01:32 

     Sumber: http://www.republika.co.id/pakai-frekuensi-publik-metro-tv 
tayangkan-aktivitas-nasdem.html. 

 
 

Walaupun Partai Demokrat menempati posisi teratas dalam pemberitaan di Metro 

TV dan TV One, namun sesungguhnya konten pemberitaan tersebut banyak 

bersifat negatif, sebab berisi mengenai perkara korupsi Angelina Sondakh 

28,59%, Muhammad Nazarudin 18,63% dan masalah yang dihadapi Anas 

Urbaningrum 10,63%. Serta kecendrungan berita positif 8% 

(http://www.republika.co.id/berita/nasional/mahqjx-pakai-frekuensi-publik-metro-

tv tayangkan-aktivitas-nasdem, diakses tanggal 30 November2012).  Dapat dilihat 
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saat ini ada sebuah ruling party yang sedang mengalami kehilangan kepercayaan 

publik atas kasus dugaan korupsi yang dilakukan kader-kader partai politik. 

Potensi suara yang hilang dari partai politik tersebut akan menjadi golongan putih 

(golput) serta terpecah ke partai politik baru dan partai politik lama lainnya. 

Kehadiran Partai Nasdem sebagai satu-satunya pendatang baru, Partai Nasdem 

meyakini dapat memenangi pemilu 2014 meski harus berhadapan dengan 9 partai 

lama yang telah memiliki wakil di DPR. Pakar komunikasi politik dari Universitas 

Indonesia (UI) Effendi Ghazali mengatakan “Prediksi saya, lebih dari 60% 

pemilih pada Pemilu 2014 akan memilih partai politik baru”. Menurutnya, partai 

politik yang paling menjanjikan sebagai alternatif pilihan baru pada 2014 adalah 

Partai Nasdem. (http://nasional.inilah.com/read/detail/1840375/masyarakat-

cenderung-cari-parpol-alternatif, diakses tanggal 1 april 2012). Walaupun terlihat 

jelas bahwa beberapa pekan setelah di umumkan sebagai salah satu partai yang 

lolos verisifkasi dan menjadi salah satu peserta pemilu 2014, Partai Nasdem 

mengalami gejolak politik internal dalam kubu partainya yaitu keluarnya Hary 

Tanoesoedibjo sebagai Dewan Penasehat partai ini, tidak begitu mempengaruhi 

elaktabilitas Partai Nasdem. Berdasarkan hasil survey terbaru terhadap 

elektabilitas partai politik yang dirilis tanggal 3-18 Januari 2013, Partai Nasdem 

masih bertahan dan dipercaya masyarakat walaupun posisinya bergeser ke 

peringkat 6 yaitu dengan 5,5 persen dan mengalahkan partai-partai besar seperti 

PAN yang hanya mendapatkan  4,5 persen, dan PKS 2,9 persen , Sedangkan 

Partai Hanura hanya mendapatkan dukungan 0,5 persen. 
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(http://www.suarapembaruan.com/elektabilitas-pks-dandemokrat-terpuruk/30370, 

diakses pada hari kamis 17 Februari 2013, pukul 7:07 )  

Dalam hal ini sedikitnya ada tiga hal yang membuat Partai Nasdem dengan 

jargon Restorasi Indonesia mampu melampaui perolehan dukungan partai politik 

lama. Ketiga hal tersebut adalah populer, plural, dan mampu menjelaskan visi 

perubahan secara sederhana. Kehadiran Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 

sebagai partai politik bisa dikatakan tepat momentunya. Pengamat politik menilai, 

meningkatnya popularitas Partai Nasdem sebagai partai baru, disebabkan karena 

semakin turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai politik 

yang sudah terlebih dahulu ada. Bagi masyarakat pemberitaan Partai Nasdem ini 

memberikan pengalaman tersendiri bagi mereka, mengingat kompleksitas 

permasalahan negeri kita begitu besar seperti kasus-kasus korupsi yang menimpa 

politisi dinilai membuat citra partai politik (parpol) semakin memburuk di mata 

masyarakat. Ketika masyarakat sudah mulai tidak percaya pada partai politik 

sebagai penyampai aspirasi, Surya Paloh justru datang dengan mengatasnamakan 

perubahan dengan menggunakan partai sebagai alat untuk dalam memperjuangkan 

kesejahteraan dan mengaku siap menjadi alternatif dari kejenuhan orang terhadap 

carut marut kondisi perpolitikan bangsa.  

Citra positif yang digambarkan dalam pemberitaan Partai Nasional 

Demokrat yang dilakukan oleh Metro TV menunjukkan bagaimana pengaruh 

Surya Paloh sebagai pemilik dari Metro TV untuk menjadikan dirinya tetap 

sebagai objek berita sebagai upaya untuk mencitrakan dirinya di depan publik. 

Terlebih ketika wacana yang dikembangkan oleh Partai Nasional Demokrat 
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adalah Restorasi Indonesia, sebuah wacana ampuh untuk mengumpulkan 

dukungan publik pada saat publik sedang berpikir bahwa Indonesia harus 

dibenahi. Kini konglomerasi media memilki potensi kekuasaan yang absolut, 

melebihi kekuasaan pemerintah. Mereka mampu membentuk opini publik untuk 

menjungkir balikkan fakta dan peristiwa realitas di masyarakat. Hal ini bisa dilihat 

dengan meningkatnya elaktabilitas partai yang mereka tungggangi. Dalam 

survei Kompas pada edisi kamis 9 Januari 2014, mencatat Partai Nasdem dan 

Partai Hanura yang dukungannya konsisten memperlihatkan tren naik secara 

signifikan, meskipun belum menembus 10 persen. Lonjakan luar biasa dari Partai 

Hanura, yang pada survei pertama hanya punya dukungan 0,5 persen, tetapi pada 

survei ketiga terus melaju hingga meraup 6,6 persen suara responden. Pada survei 

pertama, dukungan untuk partai yang didirikan Surya Paloh ini sudah 

mengantongi 3,5 persen suara meskipun baru pertama kali mengikuti pemilu. 

Pada survei kedua, Nasdem mencatatkan kenaikan, dengan meraup 4,1 persen 

suara responden. Tak berhenti di sana, Nasdem justru seolah menambah laju 

mesin partai, dengan melompat lebih tinggi dan mendapatkan dukungan 6,9 

persen responden pada survei ketiga. 

(http://nasional.kompas.com/read/2014/01/09/1417107/Survei.Kompas.Hanya.Na

sdem.dan.Hanura.Mencorong.di.Parpol.Menengah,htlm, diakses tanggal 2 

Februari,2014). 

Selain itu salah satu fakta yang bisa dihubungkan keterkaitan pemilik 

media dengan kebijakan isi pemberitaan dapat dilihat dari fenomena pemberitaan 

Partai Nasdem yang begitu intensif diberitakan oleh Metro TV, Partai Nasdem 

7 
 

http://nasional.kompas.com/read/2014/01/09/1417107/Survei.Kompas.Hanya.Nasdem.dan.Hanura.Mencorong.di.Parpol.Menengah,htlm
http://nasional.kompas.com/read/2014/01/09/1417107/Survei.Kompas.Hanya.Nasdem.dan.Hanura.Mencorong.di.Parpol.Menengah,htlm


yang menempatkan space news yang begitu besar di Metro TV, yaitu 95 persen 

atau 1.164 item berita berupa running text  dan sebanyak 1.112 berita merupakan 

iklan politik., 3,44 persen kegitan internal partai, pandangan ormas Nasdem dan 

pemikiran politik Partai Nasdem 0,26 persen 

(http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/09/17/mahqjx-pakai-

frekuensi-publik-metro-tv-tayangkan-aktivitas-nasdem, diakses tanggal 30 

November 2012). Berikut indeks berita tentang kegiatan Partai Nasdem sering 

ditampilkan antara lain : 

Tabel 2 
Berita Partai Nasdem di Metro TV 

 

No Tanggal 
Pemberitaan 

Judul 
Pemberitaan Isi Pemberitaan 

1 Sabtu, 18-
Februari-2012, 
22:10 WIB  

Hadapi Verifikasi, 
Partai NasDem 
Lebarkan Sayap 

Patrice menegaskan tidak ada ukuran 
partai lama atau partai baru untuk 
memenangkan Pemilu 2014. 
 

2 Sabtu, 18-
Februari-2012, 
23:10 WIB  

Garnita dan Liga 
Mahasiswa 
Nasdem Riau 
Dideklarasikan. 

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Garnita 
Provinsi Riau merupakan kepengurusan 
ketujuh yang dilantik DPP Garnita 
Nasional Demokrat. 

3 Minggu, 19-
Februari-2012, 
19:00 WIB  

Ribuan Pemuda 
Jakarta Jadi Baret 
Garda Pemuda 
Nasdem. 

Mereka dilatih untuk menjadi bagian dari 
31 ribu pemuda pelopor ibukota 
pendukung program partai. 

4 Senin, 20-
Februari-2012, 
22:01 WIB  

Partai NasDem 
Mendapat Tempat 
di Hati Rakyat. 

 Karena dari hasil survei sejumlah 
lembaga indepeden, Partai NasDem 
mendapat tempat yang bagus dan 
mengalahkan partai-partai menengah. 

5 Selasa, 28-
Februari-2012, 
22:33 WIB  

Deklarasi Badan 
Advokasi Hukum 
Partai NasDem 1 
Maret. 

 Diharapkan dengan adanya lembaga 
advokasi di Partai NasDem, rakyat kecil 
yang sedang bersengketa bisa menerima 
bantuan secara gratis. 
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6 Kamis, 1-Maret-
2012, 19:00 WIB  

Bahu' NaSdem, 
Bantuan Hukum 
untuk Warga. 

Bahu akan memberikan advokasi dan 
bantuan hukum untuk partai dan untuk 
masyarakat luas. 
 

7 Minggu, 4-Maret-
2012, 20:20 WIB  

Latsar Baret 
Garda Pemuda 
NasDem 
Angkatan IV 
Ditutup, 

Latihan dasar barisan reaksi cepat (Baret) 
Garda Pemuda Partai NasDem angkatan 
IV hari ini selesai di Jakarta, 

8 Minggu, 4-Maret-
2012, 20:26 WIB 

 Nasdem Gelar 
Pemeriksaan 
Kanker Serviks 
Gratis. 

Acara ini dilaksanakan sebagai kepedulian 
Nasional Demokrat terhadap wanita. 

9 Kamis, 8-Maret-
2012, 22:20 WIB 

Empat Kader 
Partai NasDem 
Jalan Kaki 
Surabaya-Jakarta 

Aksi ini dilakukan untuk memberikan 
semangat perubahan pada seluruh kader 
Partai NasDem jelang verifikasi di Komisi 
Pemilihan Umum (KPU). 

Sumber : Newindexspecial. http://www.metrotvnews.com, diakses tanggal 10   
Maret 2012 

 
Pemberitaan mengenai kiprah Partai Nasdem  di Metro TV dilakukan 

secara masif di setiap program berita mereka. Nuansa politik sangat kental terasa 

di hampir setiap pemberitaan Metro TV. Hal itu tentu tidak dapat dilepaskan dari 

intervensi pemilik demi satu tujuan yaitu melakukan pemberitaan yang 

menguntungkan langkah politik mereka. Selain itu pemberitaan yang ditampilkan 

oleh Metro TV sampai saat ini, Partai Nasional Demokrat ditampilkan dalam dua 

pola varian gerak,  yaitu, pertama, di level sosial, contohnya, Nasional Demokrat 

membentuk tim Badan Rescue (BR) Nasional Demokrat yang bergerak cepat 

membantu masyarakat yang sedang tertimpa bencana alam. Pada bencana alam 

Wasior, Nasional Demokrat mengirim 2 tim Badan Rescue Nasional Demokrat, 

yaitu Tim relawan dan tim medis Badan Rescue. Ditambah dengan pengaktifan 

kembali Puskesmas Wondiboi, Kecamatan Wasior Selatan, Teluk Wondama, 
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Papua Barat. Kedua, di level politik, Nasional Demokrat mampu merekrut tokoh 

politik nasional dan lokal. Pada deklarasi pertama, Surya Paloh bersama Sri 

Sultan Hemengkubuwono X yang merupakan politisi nasional mampu merekrut 

tokoh politisi nasional lainnya, semisal Khofifah Indar Parawansa. 

Kekuatan televisi telah mampu memanjakan pemirsa yang membutuhkan 

informasi. Peristiwa politik bagi media merupakan salah satu peristiwa yang 

memiliki nilai berita yang tinggi apabila jika peristiwanya menayangkan berita-

berita yang berkaitan dengan kiprah para politisi partai politik maupun kinerja 

yang dilakukan oleh politisi ataupun kasus-kasus yang berhubungan dengan 

perpolikan pemerintahan. Kadang media massa mengekspos peristiwa-peristiwa 

tersebut secara berlebihan atau didramatisir, dimana penjelasan Brian McNair 

dalam bukunya, An Introduction to Political Communication (1995:2-15), “Dalam 

era mediasi, fungsi media massa dalam komunikasi politik bisa menjadi 

penyampai (transmitters) pesan-pesan politik dari pihak-pihak di luar dirinya; 

sekaligus menjadi pengirim (senders) pesan politik yang dibuat (constructed) oleh 

para wartawannya kepada audiens. 

Khalayak ataupun masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi 

secara lebih menarik. Televisi sendiri hadir dengan sistem audio visual dimana 

sistem tersebut dapat lebih memanjakan pemirsa yang membutuhkan informasi. 

Sekarang masyarakat, melalui televisi dapat memperoleh suatu informasi maupun 

berita meskipun khalayak tersebut tengah melakukan aktifitas sehari-hari. Dengan 

demikian televisi menjadi stimulin individu untuk menikmati sajian pesan atau 
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program yang ditampilkan. Isi media mampu menjadi wacana perbincangan 

(penerimaan khalayak) yang menarik.  

Metro TV merupakan salah satu media yang sering menunjukkan sikap 

partisannya terhadap partai politik. Berita yang dikemas oleh Metro TV 

menyebabkan masyarakat sangat percaya pada pemberitaan yang disajikan. Dalam 

hal ini, pemberitaan utama atau headline yang ditampilkan oleh media selalu saja 

menjadi wacana utama dalam masyarakat. Pemberitaan tersebut mempengaruhi 

opini yang terbangun pada masyarakat. Metro TV memberi waktu berita yang 

sangat panjang. Mungkin rata-rata 3 kali lipat dibanding dengan berita lain. Dan 

porsi utama pemberitaan adalah kegiatan-kegiatan sosial Partai Nasdem yang 

peduli wong cilik, serta termasuk pidato ketua Dewan Pembina Partai Nasdem 

yaitu Surya Paloh yang ditayangkan lebih lama dari pidato Presiden atau politisi-

politisi penting lainnya. Sehingga individu yang berinteraksi dengan media massa 

secara intensif akan memiliki pengalaman menarik dalam mengkonsumsi berita 

Partai Nasdem yang berbasis pencitraan. Pada diri mereka terjadi dua proses 

komunikasi yakni pemprosesan informasi dan pengakumulasian pengetahuan 

yang berdampak pada disposisi sikap dalam memaknai peristiwa pemberitaan 

partai politik di Indonesia khusunya Partai Nasdem di Metro TV. 

Berita media massa adalah sumber utama informasi publik tentang politik 

dan pemerintahan. Berita politik selama masa pemilu umum adalah media yang 

tepat untuk menjadi ukuran sejauh mana para kandidat menyampaikan 

pengaruhnya kepada khalayak. Hal ini sejalan dengan pemikiran Jensen (2002: 

61-163) bahwa media terintegrasi kedalam kehidupan sosial seseorang setiap 
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harinya. Media adalah bagian kehidupan sosial manusia, dan manusia terhubung 

dengan media dalam social settings masing-masing. Sementara dengan 

mengkonsumsi isi media, khalayak mampu memberikan sharing the experience 

seseorang dengan orang lain melalui tahapan penggunaan media (contexts of 

media use) dengan interpretasi secara introspeksi, retrospeksi (persepsi), dan 

pernyataan verbal seseorang atas kegiatannya mengkonsumsi media. 

Kehadiran Partai Nasional Demokrat dalam konstelasi perpolitikan tanah 

air merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Aktivitas Metro TV 

dalam melaporkan peristiwa pencitraan Partai Nasdem sering memberi dampak 

yang signifikan bagi perkembangan politik. Lebih jauh, media saat ini telah 

mampu mengkonstruksi pandangan masyarakat terhadap wacana yang 

berkembang melalui pemberitaan yang disajikan. Materi berita yang disajikan 

dalam berita tersebut merupakan daya tarik yang mampu mengundang 

keingintahuan pembaca atau masyarakat. Semua itu merupakan salah satu 

kebutuhan manusia untuk mengetahui informasi terkini yang terjadi di dunia. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 

interpretasi khalayak dalam mengkonsumsi berita mengenai Partai Nasdem di 

Metro TV. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Media massa menempatkan pemberitaan partai politik di televisi hampir setiap 

hari terjadi sebagai objek berita yang menarik untuk diangkat. Media begitu 

gencar dalam memberikan informasi terbaru dan melaporkan kepada khalayak 

ketika pemberitaaan partai politik yang menimbulkan banyak persepsi, seperti 

pemberitaan mengenai kegiatan-kegiatan atau perilaku dari politisi partai politik 

dinegara ini. Metro TV salah satu media dengan rajinnya menyampaikan secara 

detail perkembangan kegiatan Partai Nasdem. Program-program khusus pun 

dibuat dan disiarkan di Metro TV untuk memperlihatkan bahwa Partai Nasdem 

merupakan partai pembawa perubahan. 

Dengan segala kepentingan Metro TV lebih menyukai berita yang 

mengandung unsur politisasi, padahal Metro TV adalah media massa nasional 

yang besar dan miliki sejarah serta pengalaman panjang dalam jurnalistik. Sebagai 

media televisi yang memiliki rating tinggi menunjukkan bahwa media massa ini 

disenangi dan dipercaya masyarakat. Berita yang ditulis oleh Metro TV tentu saja 

banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Disisi lain Metro TV bukanlah media yang 

bebas dari kepentingan, Metro TV tetap mempertimbangkan berbagai kepentingan 

dalam mengangkat peristiwa menjadi berita. Tarik menarik antara kepentingan ini 

membuat berita tentang Partai Nasdem terkadang kurang berimbang dan 

berlebihan. Pemberitaan media massa mengenai pencitraan Metro TV yang sering 

disiarkan sangat membantu masyarakat karena bisa mengetahui kondisi dan 

gambaran menganai partai politik itu sendiri dan juga bisa meningkatkan 

kesadaran bagi masyarakat dalam memilih atau memilah partai politik. Namun 
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pengemasan berita yang dilakukan oleh Metro TV sangat vulgar dan menyalahi 

aturan justru membuat masyarakat tidak nyaman dengan pemberitaan-pembaritaan 

tersebut dan bahkan menjadi malas dan bosan. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi sebagai kontrol sosial yang 

dilakukan oleh media tidak selalu berjalan dengan baik. Fungsi ini dapat merubah 

menjadi disfungsi. Fungsi kontrol sosial dapat menjadi disfungsi ketika 

menyebabkan kejenuhan dan ketidakpercayaan (Winarni, 2003:44).  

Sikap dan perilaku dalam diri individu yang muncul sebagai dampak dari 

pemberitaan media massa (hati-hati, waspada, kritik atau protes terhadap 

pemberitaan) tergantung ada makna yang muncul, karena khalayak merupakan 

agen yang bebas dalam arti mereka dapat bebas menyampaikan makna seperti apa 

yang mereka inginkan. Khalayak memiliki kekuatan dalam interkasi mereka 

dengan media karena dapat membuat makna teks media sesuka mereka. Cara 

khalayak memunculkan makna sangat beragam dan kita tak bisa mengontrol 

mereka (Croteau, 2000:268).  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka dapat dinyatakan 

bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui 

interpretasi khalayak dalam mengkonsumsi berita mengenai Partai Nasdem di 

Metro TV. 
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1.4 Signifikansi Penelitian 

1.4.1 Signifikansi Akademik 

Secara akademis penelitian ini menggunakan teori decoding yang dapat 

memberikan paparan teoritis dalam mendeskripsikan interpretasi khalayak 

terhadap berita-berita di media massa. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat 

memperkaya riset khalayak media terkait dengan penggunaan media dan sikap 

masyarakat yang berkaitan dengan sajian berita di media massa. 

 

1.4.2 Signifikansi Praktis 

Secara praktis  penelitian ini dapat memberikan masukan maupun rujukan bagi 

para pelaku kebijakan, baik yang berasal dari institusi pemerintah maupun media 

massa, agar kebijakan media dibuat lebih mempertimbangkan kepentingan 

khalayak terutama dalam pemberitaan mengenai partai politik.  

 

1.4.3 Signifikansi Sosial 

Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat agar lebih  

kritis dalam memaknai pemberitaan yang diterimanya di media massa, terutama 

media televisi Metro TV maupun TV One. 
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1.5 Kerangka Teori 

1.5.1 State Of The Art 

N
o 

Judul Skripsi Masalah Penelitian Tujuan 
Penelitian 

Teori  Yang di 
Gunakan 

Hasil Penelitian 

1 Memahami 
Pengalaman 
Individu 
dalam 
Mengkonsums
i Berita 
Kekerasan 
Berbasis 
Agama di 
Indonesia oleh 
Yohanes 
Thianika 
Budiarsa 

- Konflik agama 
merupakan salah 
satunya yang 
sering diangkat 
media dalam 
pemberitannya, 
Akan tetapi 
didalam 
mengangkat 
berita kekerasan 
berbasis 
agama,media 
mengidentikkan 
agama dengan 
kekerasan dan 
kerusuhan serta 
tidak saling 
menghargai. 

- Judul berita, 
bahasa berita, 
lead berita 
berbasis agama 
yang dipilih 
melekatkan 
bahwa agama itu 
dengan sarat 
dengan konflik 
dan tidak 
toleransi. 

berupaya 
memberi 
penjelasan 
tentang 
pengalaman 
individu dalam 
mengkonsumsi 
berita 
kekerasan 
berbasis agama 
di Indonesia 

Studi ini 
merupakan 
penelitian 
bersifat 
deskriptif 
dengan 
pendekatan 
fenomenologi 
yang berupaya 
memberi 
penjelasan 
tentang 
pengalaman 
individu dalam 
mengkonsumsi 
berita 
kekerasan 
berbasis agama 
di Indonesia. 

Temuan penelitian 
ini menunjukkan 
bahwa pengalaman 
mengkonsumsi berita 
kekerasan berbasis 
agama tidak serta 
merta mengubah 
sikap umat beragama 
untuk berperilaku 
intoleran terhadap 
pemeluk agama lain. 
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2 Resepsi 
Khalayak 
Terhadap 
Kasus 
K.H.Zainuddi
n MZ oleh 
Devia 
Kurniasari. 

Kasus Da’i yang 
terkenal dengan 
sebutan Da’i Sejuta 
Umat yaitu KH. 
Zainuddin MZ 
diberitakan adanya 
hubungan gelap 
antara KH. 
Zainuddin MZ 
dengan artis dangdut 
Aida Saskia. 
Realitas apa pun 
yang ingin 
ditunjukkan media 
kepada khalayak 
akan dimaknai 
secara berbeda. 
Infotainment 
memanfaatkan 
pemberitaan tentang 
skandal Zainuddin 
MZ, karena 
menyadari ustadz 
sebagai selebriti. 

Untuk 
mengkaji 
makna 
sebagaimana 
dimaksud oleh 
media dan 
interpretasi 
khalayak 
terhadap 
tayangan 
infotainment 
atas konstruksi 
pemberitaan 
KH. Zainuddin 
MZ pada 
tayangan Go 
Spot RCTI. 

Teori yang 
dipakai adalah 
teori encoding-
decoding dari 
Stuart Hall dan 
menggunakan 
paradigma 
interpretif. 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
Teori aktif audiens 
membuktikan bahwa 
rata-rata khalayak 
menolak pengaruh 
dari isi media, 
namun dalam 
penelitian ini 
khalayk menerima 
apa yang ditawarkan 
media. Penelitian ini 
tidak membuktikan 
teori audiens aktif 
karena apa 
pembacaan khalayak 
terhadap apa yang 
disajikan media 
adalah sama, 

 

Penelitian mengenai khalayak terkait mengenai media massa telah banyak 

dilakukan, namun sedikit yang berfokus pada peristiwa mengenai perpolitikan. 

Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk menambah variasi dan memberi 

konstribusi yang berbeda dengan 2 penelitian yang dilakukan oleh Yohanes 

Thianika Budiarsa dan Devia Kurniasari tahun 2011. Meskipun pendekatan yang 

digunakan sama yaitu pendekatan kualitatif oleh Yohanes Thianika Budiarsa 

namun penelitan ini menggunakan metode yang berbeda yaitu metode analisis 

resepsi. Selain itu dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian Yohanes 

Thianika Budiarsa tidak melakukan atau menggunakan media massa yang spesifik 
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dalam mengkaji berita kekerasan tersebut sedangkan Devia Kurniasari 

menggunakan media massa yang spesifik yaitu GO Spot. 

Paradigma interpertif menekankan bahwa pengetahuan ditemukan didalam 

kesadaran individu bukan diluar diri individu. Dalam hal ini subjektifitas menjadi 

hal yang penting bagi paradigma interpertif untuk mendapatkan pengetahuan dan 

memahami kehidupan sosial. Paradigma interpertif percaya bahwa untuk 

memahami kehidupan sosial harus berdasarkan subjektifitas dan makna pribadi 

individu (Miller 2005:52). Makna berdasarkan paradigma interpetif berasal dari 

pengalaman dalam kehidupan seseorang. 

Tujuan dari paradigma interpertif adalah untuk memahami bagaimana 

orang dalam kehidupan sehari-hari mereka menciptakan makna dan 

interpretasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia mereka (Wimmer dan 

Dominic, 2000:103). Paradigma interpretif dipilih sebagai prinsip dasar dalam 

penelitian ini, karena tujuan dari penelitian ini sesuai dengan tujuan paradigma 

interpretasi yaitu memahami makna individu berdasarkan pengalaman yang 

dimilikinya. Pemberitaan media massa tersebut dapat mengakibatkan masyarakat 

beragam reaksi yang muncul. Reaksi tersebut muncul karena individu memiliki 

makna-makna yang berbeda satu sama lain. Menurut David Crouteau dan William 

Hoynes, individu memiliki makna yang berbeda-beda satu sama lain dalam 

memaknai teks media atau multi interpretasi karena memiliki background, 

jaringan sosial (social network), dan pengalaman yang berbeda-beda (dalam buku 

Culture Society and The Media, 2000: 265). 
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Perkembangan media massa tidak terlepas dari ilmu komunikasi yang pada 

intinya bertujuan untuk menyampaikan pesan karena pada dasarnya media massa 

berfungsi menyampaikan pesan kepada masyarakat luas. Menurut McQuail, 

(2010:15) media massa adalah institusi yang menghubungkan seluruh unsur 

masyarakat satu dengan lainnya dengan memulai produk media massa yang 

dihasilkan. Secara spesifik institusi media massa adalah  

1. Sebagai saluran produksi dan distribusi konten simbolis  

2. Sebagai institusi publik yang bekerja sesuai aturan yang ada 

3. Keikutsertaan baik sebagai pengirim atau penerima adalah sukarela 

4. Menggunakan standar profesional dan birokrasi 

5. Media sebagai perpaduan antara kebebasan dan kekuasaan.  

Dengan segala potensi pemanfaatan yang berperan dalam kehidupan sosial 

kemasyarakatan.  Aktivitas media massa dalam melaporkan peristiwa-peristiwa 

sering memberi dampak yang amat signifikan bagi perkembangan kehidupan 

manusia. Para teoritisi yang tertarik dalam relasi media dengan khalayak seperti 

McQuail (2010:200) mengkategorikan teori-teori makro komunikasi massa ke 

dalam teori masyarakat massa. Teori ini menganggap bahwa media mempunyai 

pengaruh buruk yang dapat merusak kehidupan sosial masyarakat. Sehingga 

masyarakat memerlukan pertahan terhadap pengaruh-pengaruh media tersebut. 

Dimana terdapat asumsi dasar dari teori masyarakat massa, adalah sebagai 

berikut: 
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1. Media dipandang sebagai sesuatu yang membahayakan, mempunyai 

kekuatan yang besar dalam masyarakat dan oleh karena itu harus 

dibersihkan atau dilakukan restrukturasi total 

2. Media mempunyai kekuatan menjangkau dan mempengaruhi secara 

langsung terhadap pemikiran rata-rata orang. 

3. Ketika pemikiran orang sudah dirusak oleh media, semua bersifat jelek, 

konsekuensi panjangnya adalah kehancuran kehidupan individu dan juga 

problem-problem sosial pada skala luas. 

4. Rata-rata orang mudah mengecam media karena mereka sudah diputus 

atau diisolir dari institusi sosial tradisional yang sebelumnya memproteksi 

mereka dari tindakan manipulasi. 

5. Situasi sosial yang chaos yang diucapkan oleh media akan menjadi sesuatu 

yang tidak terelakkan, karena terjadi perubahan terhadap kuatnya kontrak 

sosial pada sistem totaliter. 

6. Media massa menurunkan nilai bentuk-bentuk budaya tertinggi dan 

membawa pada kemunduran peradaban secara umum. 

Dari asumsi tersebut, bisa dilihat bahwa media massa biasanya merupakan 

corong penguasa, pemberi pendapat dan intruksi, serta kepuasan jiwa. Media 

bukan saja membentuk dependensi warga masyarakat terhadap media dalam hal 

penciptaan pendapat, tetapi juga dalam hal penciptaan identitas dan kesadaran. 

Sementara Baran dan Davis (2010:76), menyatakan bahwa kekuatan teori ini 

yaitu: 

1) Spekulasi tentang efek-efek penting. 
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2) Menyoroti konflik dan perubahan struktural penting di (dalam) 

kultur modern. 

3) Menarik perhatian ke isu etika dan kepemilikan media. 

Sedangkan dalam pendekatan komunitas isi media ditafsirkan di dalam 

komunitas berdasarkan  makna-makna yang dikerjakan secara sosial di dalam 

kelompok, dan individu dipengaruhi lebih  oleh sejawat mereka daripada oleh 

media. Menurut Gerard Shoening dan James Anderson (dalam Littlejohn, 2009 : 

332-333), gagasan  mengenai komunitas dalam kajian komunikasi massa melihat 

isi media sebagai sesuatu yang  media-interpretif, di mana makna yang dilahirkan 

oleh pesan media dihasilkan secara  interaktif di dalam kelompok orang yang 

menggunakan media dengan cara yang sama.  

Pemberitaan Partai Nasdem yang bertubi-tubi merupakan salah satu objek 

berita yang sangat menarik bagi media massa. Dan salah satu fungsi komunikasi 

massa adalah sebagai saluran informasi atau menginformasikan. Khalayak 

memperoleh informasi peristiwa yang terjadi di berbagai wilayah didunia dengan 

perantara media massa. Termasuk informasi mengenai pemberitaan Partai 

Nasdem yang sedang terjadi, semua informasi tersebut dapat diperoleh khalayak 

lewat berita-berita dimedia massa. 

Berita yang disajikan oleh media massa tersebut sesungguhnya merupakan 

hasil konstruksi dari media dan wartawan. Berita adalah hasil pertarungan wacana 

antara berbagai kekuatan dalam masyarakat yang selalu melibatkan pandangan 

dan ideology wartawan dan media (Eriyanto, 2002:34). Berita bukanlah suatu 

cerminan realitas, berita telah melalui proses konstruksi realitas yang dilakukan 
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oleh media dan wartawan yang melibatkan berbagai kepentingan mereka 

didalamnya. Konstruksi realitas yaitu upaya untuk menyusun realitas dari satu 

atau sejumlah peristiwa yang semula terpenggal-penggal (acak) menjadi 

tersistematis hingga membentuk berita. Media menyusun realitas dari berbagai 

peristiwa yang terjadi hingga menjadi berita. Berita mengenai Partai Nasdem di 

media massa merupakan sebuah realitas yang telah dikonstruksikan oleh media. 

Jadi berita Partai Nasdem di media bukanlah suatu cerminan realitas, karena 

realitas yang dihadirkan media telah mengalami proses konstruksi sebelumnya. 

Dalam proses konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama, ia 

merupakan instrumen pokok untuk menceritakan realitas. Bahasa adalah alat 

konseptualisasi dan alat narasi. Penggunaaan bahasa akan menentukan makna 

tertentu. Lebih jauh dari itu, terutama dalam media massa, keberadaan bahasa 

tidak lagi sebagai alat semata untuk menggambarkan realitas, melainkan bisa 

menentukan gambaran dan makna mengenai suatu peristiwa yang akan muncul 

dibenak khalayak. 

Gambaran atau makna peristiwa yang diberitakan, sangat dipengaruhi oleh 

bahasa yang digunakan media dalam beritanya. Stuart Hall menyatakan makna 

tidak tergantung pada struktur makna itu sendiri, tetapi pada praktik pemaknaan. 

Makna adalah suatu produksi sosial, suatu praktik konstruksi. Media massa pada 

dasarnya tidak memproduksi melainkan menentukan (to define) realitas melalui 

pemakaian kata-kata yang dipilih. Oleh karena itu pemaknaan yang berbeda 

merupakan pertarungan dimana memasukkan bahasa di dalamnya (Eriyanto, 

2002:37-38). Bahasa yang digunakan dalam berita tentang Partai Nasdem oleh 
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media massa akan memunculkan yang berbeda dalam diri khalayak mengenai 

Partai Nasdem yang terjadi. Media memiliki kekuasaan penuh untuk memilih 

bahasa pada berita yang diangkatnya. Bahasa pada berita mengenai Partai Nasdem 

dapat menggiring pemaknaan khalayak terhadap Partai Nasdem sesuai tujuan 

media. 

Selain bahasa media juga melakukan seleksi atau penekanan tertentu 

terhadap isi pemberitaan. Media membingkai suatu peristiwa dalam berita yang 

dituliskan atau dikenal dengan istilah framing. Framing adalah pendekatan yang 

digunakan untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Untuk 

melihat bagaimana cara media memaknai, memahami, dan membingkai kasus 

atau peristiwa yang diberitakan (Eriyanto, 2002: 162). Sebab media bukanlah 

cerminan realitas yang memberitakan apa adanya. Sebagai contoh antara lain 

pemberitaan di media massa yang sering mengkaitkan partai politik dengan politik 

kotor, artis dengan kehidupan glamor, aksi demontrasi dengan kekerasan dan 

lainnya. 

Media dengan segala pertimbangan kepentingan, menyusun suatu 

peristiwa menjadi berita. Media bukanlah lembaga yang objektif, karena media 

tidak terlepas dari unsur kepentingan yang bermain dalam media massa. 

Disamping kepentingan ideologi antara masyarakat dan negara, dalam diri media 

massa juga berselubung kepentingan yang lain seperti kepentingan ekonomi 

perusahaan. Hal tersebut menjadi alasan mengapa media tidak bersikap netral atau 

objektif dalam menyusun berita. Media sesungguhnya berada ditengah realitas 

sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan. Pendapat yang mengatakan bahwa 
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pemiliklah yang akhirnya menentukan sifat dari media tidak hanya Marxist teori 

namun sebenarnya aksiom pemikiran yang sama juga disimpulkan dalam 

Altschull (dalam McQuail, 2010:254) mengatakan bahwa isi dari media selalu 

merefleksikan kepentingan dari orang-orang yang membiayai media. Asumsi dari 

teori ini adalah bagaimana isi pesan media yang disampaikan kepada khalayak 

adalah hasil pengaruh dari kebijakan internal organisasi media yaitu pemilik 

media, sehingga pengaruh internal pada konten media sangat besar.  

Melihat gagasan yang diajukan oleh Altschull ini jelas sekali menampakan 

bahwa media hanyalah alat dari kelompok-kelompok yang membiayainya. 

Walaupun idealnya media seharusnya bebas dari intervensi atau kontrol kelompok 

apapun. Namun pada kenyataannya isi media terkadang merefleksikan ideologi 

dari kelompok yang membiayainya atau yang menjalankannya. Media yang 

seharusnya memberikan pemberitaan yang berimbang dan tidak memihak justru 

menjadi corong propaganda dari kelompok-kelompok tersebut.  

Senada dengan asumsi yang dinyatakan oleh Altschull, Stephen Reese 

(dalam Morison, 2012:45) mengemukkan isi media dan agenda media merupakan 

hasil tekanan yang berasal dari dalam dan luar organisasi. Dengan kata isi atau 

konten media merupakan kombinasi dari program internal, editorial serta pemilik 

media. Berita tentang Partai Nasdem tersebut tersusun dengan melibatkan 

berbagai kepentingan dan tujuan media. 

Isi media tersusun dengan dipengaruhi berbagai macam faktor, Shoemeker 

dan Reese membagi faktor-faktor yang mempengaruhi konten media dalam 

beberapa kategori : 
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1. Isi media sebagai cerminan realitas sosial dengan sedikit atau tanpa 

penyimpangan. Pendekatan ini mengasumsikan bahawa media 

massa menyampaikan realitas sosial yang terjadi secara apa 

adanya. 

2. Sikap sosial pekerja media.  

Level ini melihat bagaimana pengaruh aspek-aspek personal dari 

pengelola media mempengaruhi pemberitaan yang akan 

ditampilkan kepada khalayak. Keprofesionalan, kepribadian, sikap 

politik dan latihan yang diperoleh pekerja media menuntun mereka 

dalam memproduksi isi media.  

3. Rutinitas Media.  

Rutinitas media berhubungan dengan mekanisme dan proses 

penentuan berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran 

tersendiri tentang apa yang disebut berita, apa ciri-ciri berita yang 

baik seperti proses editing berita, pembuatan berita oleh reporter, 

dll 

4. Institusi sosial dan kelompok lain. Faktor eksternal organisasi 

media seperti ekonomi, budaya, konsumen media sangat 

mempengaruhi isi media. 

5. Ideologi media.  

Ideologi adalah world view sebagai salah satu kerangka berpikir 

atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk 
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melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya. Media 

massa membawa ideologinya dalam menyusun berita. 

Berita di media massa yang dikonsumsi oleh khalayak menimbulkan efek 

berupa tambahan pengetahuan tentang informasi faktual berjangka waktu pendek, 

barangkali juga pembentukan cara pandang terhadap gambaran dunia dan 

masyarakat dalam jangka panjang. Berita memiliki kecendrungan yang normatif 

dan dirancang atau diperdayakan untuk membentuk dan menunjang nilai-nilai dan 

pandangan tertentu (McQuail, 2010:263). 

Berita dimedia massa yang diterima khalayak luas belum tentu akan 

dimaknai khalayak sesuai dengan maksud atau tujuan media.  Berita di media 

massa yang diterima khalayak luas, belum tentu akan dimaknai khalayak sesuai 

dengan maksud atau tujuan media. Sehingga untuk memahami proses produksi 

makna teks berita, melewati tiga momen pemaknaan yang berbeda, dapat 

dirangkum dan digambarkan dalam model komunikasi televisual Struart Hall. 

Pemberitaan Partai Nasdem dapat memberikan persepsi yang berbeda-beda 

berdasarkan interpretasi pemirsanya. Analisis resepsi meneliti bagaimana 

khalayak mengkonstruksi makna keluar dari yang ditawarkan oleh media. Ien Ang 

(dalam Downing & Mohammadin, 1990:160) menyatakan bahwa makna didalam 

media massa bukanlah suatu yang tidak bisa dirubah atau melekat pada teks, 

namun makna pada teks berita akan muncul ketika peristiwa resepsi yaitu ketika 

teks berita tersebut dibaca, dilihat atau didengar oleh khalayak. Dengan kata lain 

khalayak memproduksi makna sendiri, tidak hanya menerima begitu saja teks 

berita yang disajikan media. Khalayak penonton yang berasal dari latar belakang 
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berbeda-beda akan melakukan negosiasi teks dalam tayangan pemberitaan Partai 

Nasdem dengan cara-cara yang masuk akal (make sense) berdasar latar belakang 

masing-masing khalayak penonton berita. Sebagai pembuat makna, masing-

masing akan memiliki konsep yang berbeda dalam merekonstruksi makna dari 

realita yang ditayangkan partai Nasdem dalam pemberitaan di Metro TV Sehingga 

dengan demikian akan dihasilkan keragaman tema dan kemampuan meresepsi 

teks dalam tayangan tersebut yang berbeda pula antara masing-masing pemirsa.  

Analisis resepsi berpandangan bahwa khalayak memproduksi sendiri 

makna dalam interaksinya dengan teks media. Khalayak dalam 

menginterpretasikan teks media sesuai dengan keadaan sosial dan kebudayaan 

sekitarnya, serta bagaimana pengalaman secara subjektif terhadap keadaan sekitar 

tersebut.  Hal tersebut bisa diartikan individu secara aktif menginterpretasikan 

teks media dengan cara memberikan makna atas pemahaman pengalamannya 

sesuai apa yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Interpretasi didefinisikan 

sebagai kondisi aktif seseorang dalam proses berpikir dan kegiatan kreatif 

pencarian makna (Littlejohn, 2009:199). Sementara makna pesan media tidaklah 

permanen, makna dikonstruksi oleh khalayak melalui komitmen dengan teks 

media dalam kegiatan rutin interpretasinya. Artinya, khalayak adalah aktif dalam 

menginterpretasi dan memaknai teks media. 

Dalam diri khalayak terdapat khalayak yang kritis yang tidak begitu saja 

menerima informasi dari media. Khalayak secara aktif menginterpretasi berita-

berita tentang Partai Nasdem di media massa. Mereka tidak pasif dalam menerima 

berita-berita tersebut, namun sebaliknya khalayak aktif dan kritis memaknai berita 
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Partai Nasdem. Dengan segala potensi yang ada dalam khalayak, mereka berusaha 

memproduksi sendiri makna dari teks berita mengenai Partai Nasdem yang 

disajikan media. Dalam analisis resepsi disebutkan bahwa khalayak akan 

menginterpretasi teks berita sesuai dengan latar belakang sosial, budaya dan 

pengalaman subyektif yang dimiliki masing-masing khalayak. Perbedaaan latar 

belakang membuat interpretasi isi berita berbeda-beda. Seperti yang dikatakan 

Winarni (2003:18) interpetasi khalayak dipengaruhi oleh 3 kondisi yaitu : 

1. Budaya 

Informasi yang disampaikan komunikator melalui media massa 

akan diberi arti yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang 

budaya khalayak. 

2. Psikologi 

Pesan komunikasi massa disampaikan media massa akan diberi arti 

sesuai dengan frame of reference (ruang lingkup pandangan) dan 

filed of experience (ruang lingkup pengalaman) khalayak. 

3. Fisik 

Kondisi fisik khalayak baik internal maupun ekternal akan 

mempengaruhi khalayak dalam mempersepsi pesan komunikasi 

massa melalui media massa. Kondisi fisik internal yang 

dimaksudkan sebagai keadaaan kesehatan seseorang. Jika 

komunikan dalam keadaan tidak sehat, ia akan mengabaikan pesan 

apapun walaupun biasanya pesan tertentu sangat menarik 

28 
 



minatnya. Kondisi ekternal yaitu keadaaan lingkungan disekitar 

khalayak ketika ai menerima pesan dari media massa.  

Selain faktor latar belakang budaya, sosial, pendidikan, pengetahuan, yang 

dapat mempengaruhi interpretasi khalayak pada berita-berita di media massa, 

interpretative communities juga memberi pengaruh terhadap interpretasi khalayak. 

Stanley Fish (dalam Littlejohn, 2009:209) menyatakan bahwa pembaca bagian dari 

interpretative communities, akan membangun pemaknaannya terhadap realita dari 

hasil interaksi kelompoknya dan akan digunakannya saat membaca teks berita di 

media. Jadi, bagaimana khalayak memaknai teks media, akan tergantung juga oleh 

interpretative communities dari pembaca itu sendiri. 

Proses produksi makna teks berita, melewati tiga momen pemanknaan 

yang berbeda, dapat dirangkum dalam dan digambar dalam komunikasi televisual 

Stuart Hall (dalam Storey 2008, 11-14) 
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Dalam model komunikasi televisual dari Hall, sirkulasi makna melewati 

tiga momen. Pertama-tama para professional media memaknai dan mengkoding 

wacana audiovisual tentang suatu peristiwa sosial. Momen ini serangkaian cara 

melihat dunia (ideology) berada dalam kekuasaan. Pada momen kedua, setelah 

makna dan pesan terbentuk wacana audio visual, aturan formal bahasa dan 

wacana “bebas terkendali” suatu pesan kini terbuka. Akhirnya pada momen ke 

tiga momen decoding yang dilakukan khalayak, serangkaian cara lain dalam 

melihat dunia (ideology) bisa dilakukan dengan bebas. Seseorang tidak 

berhadapan dengan suatu peristiwa menjadi bermakna bagi khalayak, pastilah 

karena menyertakan interpretasi dan pemahaman terhadap wacana (Storey, 

2008:12-13).  

Dari model komunikasi televisual dari Hall, dapat dijelaskan bahwa proses 

encoding dan decoding berita-berita tentang Partai Nasdem dimedia massa. 

Pertama proses pembuatan berita mengenai Partai Nasdem yang masih mentah, 

diproduksi dengan dipengaruhi berbagai kepentingan media massa. Media 

mengkonstruksi dan membingkai peristiwa tentang Partai Nasdem dalam berita 

yang diangkat, untuk kemudian diencode kepada khalayak. Setelah berita 

mengenai Partai Nasdem diencode media kepada khalayak, maka kini berita 

tersebut bebas untuk di interpretasikan oleh khalayak yang beragam. Selanjutnya 

khalayak mulai mendecode berita mengenai Partai Nasdem yang diterimannya. 

Khalayak dalam menerima berita mengenai Partai Nasdem tidak pasif dalam 
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menanggapi berita yang disajikan media. Khalayak aktif menginterpretasi berita 

tentang Partai Nasdem yang diterimanya sesuai dengan latar belakang sosial, 

budaya, pengetahuan dan potensi lain yang dimiliki masing-masing khalayak. 

Dengan kata lain makna dan pesan tidak sekedar ditransmisikan, keduanya 

senantiasa diproduksi. Menurut Hall, produksi makna tidak menjamin bahwa 

konsumsi makna oleh khalayak akan sesuai dengan yang ditujukan oleh encoders. 

Hal ini dikarenakan pesan yang dibentuk dengan komponen yang ditonjolkan 

bersifat polisemi. Oleh sebab itu, mereka mempunyai lebih dari satu makna. 

Untuk itu, Hall (dalam Baran & Dennis K. Davis, 2010:262), membagi tiga tipe 

utama pemaknaan atau pembacaan khalayak terhadap teks media (dominant 

reading, negotiated reading, oppositional reading) : 

1. Dominant reading 

Ketika khalayak memaknai isi media sesuai dengan yang 

dimaksud oleh pembuat pesan atau media. Jika seseorang 

melakukan pemaknaan sesuai dengan makna dominan (preferred 

reading) yang ditawarkan oleh teks media. 

2. Negotiated Reading 

Ketika khalayak membuat pemaknaan alternatif atau pemakanaan 

sendiri pada pesan media yang berbeda dari preferred reading 

sesuai dengan kondisi mereka. 

3. Oppositional Reading 

Ketika khalayak menghasilkan pemaknaan atas isi media yang 

langsung berlawanan dengan preferred reading. 

31 
 



Selain itu menurut teori konstruksi sosial dari Peter L.Berger dan Thomas 

Luckman terdapat tiga proses yang dilalui oleh khalayak untuk memperoleh 

makna yaitu proses ekternalisasi, proses obyektivasi dan proses internalisasi 

(Bungin, 2008:13) 

1. Ekternalisasi 

Enternalisasi adalah penyesuaian diri dengan sosiokultural 

sebagai produk manusia. Proses ekternalisasi berawal dari 

interaksi antara pesan dari sebuah pemberitaan dengan individu 

yang menyaksikan tayangan pemberitaan tersebut (Bungin, 

2008:14). Di dalam interaksi tersebut, individu melakukan 

proses penyesuaian diri dengan pesan yang tersirat dari 

pemberitaan Partai Nasdem di Metro TV. Ketika sebuah produk 

sosial (dalam hal ini pesan dalam pemberitaan media massa 

mengenai Partai Nasdem) telah menjadi sebuah penting dalam 

masyarakat yang setiap saat dibutuhkan oleh individu, maka 

produk sosial tersebut menjadi bagian penting pula dalam 

kehidupan individu untuk melihat dunia luar. Pada proses ini 

dapat dikatakan bahwa manusia mengekspesikan diri mereka 

kedalam dunia luar. 

2. Obyektivasi 

Obyektivasi adalah interaksi sosial yang terjadi didalam dunia 

intersubyektif yang mengalami proses institusional (Bungin, 

2008:14). Individu melakukan sharing pengetahuan atau 
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pendapat dengan orang lain mengenai pesan pemberitaan Partai 

Nasdem di Metro TV. Dalam proses ini terdapat proses 

pertukaran pendapat antara pendapat yang dimiliki individu 

dengan pendapat yang dimiliki oleh orang lain. Sharing ini 

dilakukan oleh individu dalam rangka menyempurnakan makna 

yang ia miliki dan menjadikan makna tersebut sebagai realitas 

obyektif. Realitas obyektif adalah realitas yang berada diluar 

diri individu (Burhan, 2008 : 13) 

3. Internalisasi 

Internalisasi adalah proses yang mana individu 

mengidntifikasikan dirinya dengan lembaga-lembaga sosial 

atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggota 

(Bungin, 2008:14). Pada proses ini terjadi penyerapan kembali 

dunia obyektif kedalam kesadaran subyektif sehingga individu 

dipengaruhi oleh struktur sosial atau dunia sosial. Hal ini yang 

kemudian memunculkan pemahaman dari sebuah peristiwa. 

Pemahaman atau penafsiran tersebut merupakan pengungkapan 

suatu makna. Pemaknaaan tersebut muncul bukan merupakan 

makna secara otonom individu, namun juga berasal dari orang 

lain. Jadi pemaknaan tersebut merupakan hasil dari proses 

ekternalisasi dan obyektivasi yang dilakukan oleh individu.  
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Individu dalam menginterpretasikan berita mengenai Partai Nasdem di 

Metro TV tidak hanya menetapkan maknanya berdasarkan pada dunia pribadinya 

namun juga makna yang ada diluar diri individu dan anggota masyarakat lainnya. 

 

1.6 Metoda Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai sebuah usaha 

untuk memahami pemaknaan masyarakat terhadap sebuah objek atau peristiwa 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Dalam penelitian ini peneliti 

mencoba untuk memahami proses munculnya makna dalam diri khalayak 

terhadap pemberitaan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang ditayangkan di 

Metro TV. Proses munculnya makna terhadap pemberitaan Partai Nasdem tersebut 

dipahami melalui pengalaman yang dimiliki oleh mereka. 

Dalam penelitian ini digunakan metoda penelitan reception analysis. 

Reception analysis merujuk pada sebuah komparasi antara analisis tekstual 

wacana media dan wacana khalayak, yang hasil interpretasinya merujuk pada 

konteks, seperti cultural setting dan context atas isi media lain (Jensen, 2002 : 

139).  Khalayak dilihat sebagai bagian dari interpretive communitive yang selalu 

aktif dalam mempersepsi pesan dan memproduksi makna, tidak hanya sekedar 

menjadi individu pasif yang hanya menerima saja makna yang diproduksi oleh 

media massa (McQuail, 2010:19).  
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Secara operasional, dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk 

memahami interpretasi khalayak tentang penayangan pemberitaan Partai Nasdem 

di Metro TV, agar peneliti dapat memberikan deskripsi mengenai perbedaan 

individu dalam menginterpretasikan pemberitaan mengenai Partai Nasdem, karena 

teks yang sama mungkin bermakna berbeda pada khalayak yang berbeda. 

 

1.6.2 Unit Analisis 

Unit analisis dari penelitian ini adalah informasi dari informan yang diperlukan 

yaitu interpretasi informan yang mengkonsumsi mengenai pemberitaan Partai 

Nasdem di Metro TV dan teks berita Partai Nasdem di Metro TV. Sebelum 

diwawancarai, peneliti akan memperlihatkan teks berita Partai Nasdem secara 

berulang-ulang kepada informan. Tujuan untuk menyegarkan kembali ingatan 

informan mengenai berita tersebut.   

 

1.6.3 Subyek Penelitian 

Subjek penelitian dari penelitian ini adalah masyarakat yang merupakan individu 

dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, usia, pekerjaan yang berbeda-beda yang 

membaca dan mencermati berita-berita mengenai Partai Nasdem di Metro TV dan 

teks berita di Metro TV dengan teknik pengambilan sampelnya menggunakan 

metode purposive sample (dipilih secara sengaja).  

Subjek penelitian ini ada lima orang yang memiliki pekerjaan yang 

berbeda-beda (Mahasiswa, Ibu rumah tangga, jurnalis, kader partai, PNS) serta 

informan yang berusia diatas 17 tahun yang sudah memiliki hak pilih dalam 
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pemilihan umum. Karena pada usia tersebut seseorang sudah mampu berpikir dan 

mengungkapkan pendapatnya sehingga tidak menelan mentah-mentah semua teks 

media yang mereka akses. Informan adalah seseorang yang tinggal disemarang 

baik penduduk asli maupun pendatang karena semarang adalah lokasi yang dipilih 

untuk penelitian ini. Para informan juga dipilih juga harus yang memiliki dan 

familiar dengan televisi. Mereka punya akses terhadap televisi di kediaman 

mereka. Serta mempunyai akses terhadap media-media lain selain televisi. 

 

1.6.4 Jenis Data 

1. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh  secara langsung dari 

sumber pertama dilapangan berupa hasil wawancara mendalam (in-depth 

interview) dengan  subjek penelitian dan berita mengenai Partai Nasdem 

2. Data skunder. Data skunder adalah data tambahan yang diperoleh secara 

tidak langsung yaitu berasal dari sumber-sumber tertulis seperti buku-buku 

dan artikel di media massa dan referensi lain dari internet yang berterkaitan 

dengan interpretasi khalayak terhadap berita-berita mengenai Partai Nasdem 

di Metro TV.  

 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (in-depth 

interview) pada setiap subyek penelitian. Dengan wawancara mendalam bisa 

diperoleh apa yang ada disanubari seseorang, apakah yang menyangkut masa lalu, 

masa kini maupun masa depan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara 
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terstruktur sehingga bisa leluasa melacak keberbagai arah sehingga memperoleh 

informasi yang selengkapnya dan sedalam mungkin. Melalui in-depth interview 

untuk memperoleh reaksi penerimaan (pemahaman dan interpretasi) mereka atas 

teks media. Sehingga diharapkan diperoleh informasi atau pendapat yang jujur 

dan terbuka sesuai dengan tema yang dipilih. Analisisnya adalah narasi-narasi 

kualitatif yang diperoleh dari hasil interpretasi in-depth interview yang 

dilaksanakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Untuk itu peneliti perlu 

memerankan diri selaku instrument utama. Sedangkan Analisis terhadap teks 

berita mengenai Partai Nasdem di Metro TV dilakukan untuk menemukan 

preffered reading dari berita tentang Partai Nasdem tersebut. sehingga dapat 

diketahui apa makna yang dominan yang dihadirkan Metro TV pada berita Partai 

Nasdem.  

 

1.6.6 Analisis Data 

Terdapat beberapa komponen yang terlibat dalam proses analisis resepsi dan 

saling berkaitan untuk menentukan hasil akhir penelitian. Secara operasionalnya, 

adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data yang dilakukan adalah : 

1. Peneliti menentukan acara topik dan  isu yang dibawakan dalam tayangan 

berita. Setelah menentukan satu mata acara berita yang menjadi fokus 

kajian maka  peneliti melakukan analisis isi terhadap tayangan berita 

televisi tersebut dan melakukan kodifikasi terhadap tema-tema sentral 

yang menjadi isu pemberitaan selama kurun waktu tertentu. 
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2. Peneliti kemudian menentukan terdapat 5 informan yang berbeda 

karakteristiknya dan siap untuk diwawancarai secara mendalam. 

Wawancara dilaksanakan secara semi terstruktur, terfokus pada 5 berita 

utama yang disajikan dalam berita Metro TV. 

3. Dalam wawancara, peneliti menggali sejauh mana tema pokok dalam 

masing-masing berita tersebut dipahami dan dimaknai yang tak lain adalah 

mencoba bagaimana pemirsa melakukan resepsi sebuah pesan media. 

Seleteh melakukan wawancara, peneliti kemudian melakukan reduksi data 

merupakan komponen pertama dalam menganalis yang merupakan proses 

seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari catatan 

lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu perlu analisis data melalui reduksi data. Pada waktu 

pengumpulan data berlangsung, reduksi data dilakukan dengan cara 

membuat ringkasan dari cacatan data yang diperoleh dilapangan. Dalam 

menyusun ringkasan tersebut dibarengi juga dengan membuat coding, 

memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan dan juga 

menulis memo. Proses ini tidak bersifat kuantitaf data seperti yang 

dilakukan dalam penelitian kuantitiaf. 

4. Hasil wawancara yang berupa rekaman transkrip tersebut kemudian 

dianalisis terhadap data yang telah disusun dalam transkrip, dalam hal ini 

analisis bersifat kualitatif, kemudian dikategorikan menjadi beberapa 

‘themes’. Setelah itu peneliti menyajikan data data dalam bentuk teks yang 

bersifat naratif.  Sajian data merupakan kalimat yang tersusun secara logis 
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dan sistematis, sehingga bisa dibaca, akan mudah dipahami berbagai hal 

yang terjadi dan memungkinkan untuk berbuat sesuatu pada analisis 

ataupun tindakan lain berdasarkan sajian data tersebut. Sajian data harus 

mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai 

pertanyaan penelitian sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi 

mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab sebuah 

permasalahan yang ada.  Sajian data ini merupakan narasi yang disusun 

dengan pertimbangan permasalahannya yang menggunakan logika 

penelitinya. 

5. Penarikan simpulan berdasar pada pertanyaan dan tujuan penelitian. Data-

data yang digali dalam penelitian ini menunjukkan adanya pola-pola 

pemaknaan kultural yang beragam dalam diri pemirsa terhadap teks, di 

mana latar belakang kultural yang mulivaset dalam diri seseorang 

memiliki kecederungan yang kuat memengaruhi pemaknaan terhadap teks 

tersebut. Kesimpulan-kesimpulan sementara yang muncul diberikan 

kesempatan untuk terus berkembang, sehingga semakin meningkat 

kejelasannya dan juga semakin memiliki landasan yang kuat. Kesimpulan 

akhir tidak akan terjadi sampai pada proses pengumpulan data terakhir. 

Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa 

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan 

untuk tujuan pemantapan, penelusuran, data kembali dengan cepat dan kembali 

melihat cacatan lapangan. Verifikasi juga dapat berupa kegiatan yang dilakukan 
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dengan lebih mengembangkan ketelitian, misalnya dengan cara berdiskusi. 

(Sutopo, 2002: 91-93) 

 

1.7.  Ketebatasan Penelitian 

Dalam penelitan ini, kelemahan yang dirasakan oleh peneliti adalah 

mengenai khalayak. Oleh karena itu pada penelitian ini model encoding-decoding 

tidak dapat diterapkan secara menyeluruh dengan kata lain hanya menjaring lima 

informan sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisasi, sehingga tafsiran-

tafsiran yang ada bersifat terbatas. Selain itu kendala lain lain adalah saya tidak 

mewawancarai atau menelusuri proses encoding dari produsen acara berita di 

Metro TV karena kendala dana dan waktu.  
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