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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap disapa Ahok belakangan ini 

namanya kembali banyak diberitakan dalam media massa. Gubernur DKI 

Jakarta ini kembali banyak diberitakan terkait dengan keputusanya untuk 

kembali maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 

2017.Mulai dari media lokal, nasional sampai media internasional banyak 

yang memberitakan Ahok terkait dengan pencalonan kembali sebagai bakal 

calon gubernur DKI Jakarta. Pemberitaan yang pro-kontra terhadap sosok 

Ahok banyak disajikan oleh media massa menjelang Pilkada DKI Jakarta, 

sampai setelah Pilkada DKI dilaksanakan. Berita tentang keberhasilan serta 

pencapaian Ahok selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, sampai berita 

mengenai kasus yang menjerat Ahok banyak dimuat dalam media massa dan 

menjadi sorotan publik. 

Ahok yang secara resmi ditetapkan sebagai Gubernur DKI Jakarta mulai 

14 November 2014, setelah diangkat oleh DPRD DKI Jakarta menggantikan 

Joko Widodo yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada 

Pilkada 2017 Ahok kembali mencalonkan sebagai calon petahana. 

Pencalonan Ahok ini mendapat banyak tentangan oleh beragam pihak dengan 

beragam faktor latar belakang masing-masing, namun yang paling menonjol 

ialah Ahok telah dianggap menistakan agama mayoritas. Meskipun 

elektabilitas dan kepercayaan masyarakat cukup tinggi terhadap Ahok selama 

masa kepemimpinanya sebagai Gubernur, hal tersebut menjadi turun drastis 

setelah Ahok ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri atas kasus penistaan 

agama. Kondisi ini membuat beberapa kalangan serta kelompok mendesak 

pemerintah untuk membatalkan Ahok menjadi salah satu Cagub pada Pilkada 

Jakarta. Bentuk dari desakan kepada pemerintah ini ialah dengan diadakannya 

beberapa demonstrasi yang menuntut Ahok di tangkap dan diadili, seperti 
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demonstrasi besar-besaran pada 4 November 2016 (Bela Islam Jilid I), serta 

Demo 2 Desember 2016 (Bela Islam Jilid II). 

Tergolong cukup banyak aksi untuk menolak serta mendukung Ahok 

sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta, kondisi tersebut membuat pencalonan 

Ahok sebagai isu yang tepat untuk diberitakan dalam media massa. 

Pemberitaan-pemberitaan mengenai Ahok semakin menarik untuk diangkat 

ketika dalam hasil Pilkada putaran pertama, Ahok ditetapkan sebagai 

pasangan Cagub-Cawagub dengan perolehan suara terbanyak. Maka dari itu 

dalam penelitian ini dipilih periode Pasca Pilkada putaran pertama sebagai 

periode penelitian. Dengan pertimbangan antara lain, pertama, Ahok 

memperoleh suara terbanyak dalam putaran pertama sehingga media akan 

kembali banyak memberitakan tentang Ahok. Kedua, media yang pro 

maupun kontra terhadap Ahok akan lebih intensif dalam melakukan 

pemberitaan guna membentuk opini di masyarakat. Ketiga, periode ini dirasa 

tepat untuk dipilih karena dengan hanya tersisa dua pasangan Cagub-

Cawagub maka pemberitaan di media akan semakin ramai dan spesifik 

dilakukan guna membangun elektabilitas pasangan calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur di masyarakat. Pasca Pilkada putaran pertama menjadi momen bagi 

media untuk mengkonstruksi realitas terkait Pilkada, karena melalui 

pemberitaan Pasca Pilkada ini masyarakat pemilih pasangan yang gugur 

maupun swing voter akan diarahkah untuk memilih pilihan tertentu. 

Konstruksi realitas itu sendiri bisa dikategorikan sebagai upaya menceritakan 

sebuah peristiwa, hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Dengan 

demikian seluruh isi media merupakan realitas yang telah dikonstruksi dalam 

bentuk wacana yang bermakna (Hamad, 2004: 11). 

Sementara itu, dengan pengangkatan isu tersebut pemberitaan terkait Ahok 

menjadi menarik untuk diangkat dalam media massa, tidak terkecuali Tempo 

dan Republika, baik pemberitaan yang dilakukan dalam media cetak maupun 

media koran digital atau E-paper. Koran digital atau sering disebut E-

paper merupakan koran yang dapat diakses melalui media elektronik seperti 
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komputer, tablet atau handphone. Imbas dari perkembangan teknologi, koran 

yang dulunya dalam bentuk cetak, sekarang tidak lagi harus berbentuk fisik 

melainkan dapat berbentuk digital atau elektronik. Munculnya E-paper tidak 

lain merupakan sebuah evolusi dari melejitnya perkembangan teknologi 

canggih dan modern yang saat ini telah menyatu dengan kehidupan sehari-

hari manusia. Kini koran digital muncul sebagai bentuk perkembangan 

teknologi komunikasi dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang 

membutuhkan persebaran informasi yang cepat, mudah, dan instan (Sumber: 

Plimbi.com). 

Pada penelitian ini dipilih koran digital dengan pertimbangan bahwa, 

informasi yang ada pada koran digital selalu segar, informasi terbaru 

disediakan cukup cepat dalam koran digital. Dalam penelitian kebaharuan 

informasi diperlukan untuk membuat penelitian tidak mengangkat berita yang 

telah lama. Kedua, koran digital mudah diakses oleh semua kalangan, dengan 

syarat memiki akses internet yang layak. Sehingga semua kalangan 

masyarakat baik tua, muda, pekerja, pedagang, pegawai sampai pelajar 

mampu mengakses koran digital dengan mudah. Yang terakhir pada koran 

digital sangat memungkinkan untuk mengakses berbagai berita dan informasi, 

baik unggahan berita terbaru hingga unggahan paling lama. Sehingga 

memudahkan peneliti dalam mengakses berita yang terkait subjek penelitian. 

Meskipun banyak media massa memberikan sajian berita dari berbagai sisi 

terhadap pemberitaan mengenai Ahok, pemberitaan-pemberitaan ini memiliki 

sudut pandang yang berbeda. Media mulai menggiring opini masyarakat dan 

membentuk sebuah realitas dalam memberitakan Ahok, realitas ini seakan 

menggambarkan seperti apa sosok Ahok sebenarnya yang belum banyak 

diketahui masyarakat umum. Selain itu, keberadaan Ahok yang berlatar 

belakang etnis dan agama yang berbeda dari mayoritas penduduk DKI Jakarta 

juga menjadi topik yang menarik untuk diangkat dan ditonjolkan dalam 

pemberitaan mengenai Ahok. Tidak jarang isu Suku, Agama, Ras, dan Antar-
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golongan (SARA) masih menjadi isu yang menarik untuk diangkat dalam 

pemberitaan terkait Ahok dan pemilihan Gubernur DKI Jakarta. 

Selain pengangkatan isu-isu di media sosial, pemberitaan di media massa 

memiliki efek yang besar dalam menggiring persepsi masyarakat terhadap 

sebuah peristiwa. Media massa memiliki efek yang kuat dalam menciptakan 

realitas yang dipercayai oleh masyarakat. Dalam kasus Ahok misalnya, media 

berperan besar dalam menciptakan realitas yang mampu menggiring persepsi 

masyarakat untuk meyakini realitas tersebut. Meskipun Ahok dianggap 

menista agama tertentu, tetapi dengan di dorong oleh pemberitaan positif 

yang cukup banyak, sehingga mampu membuat Ahok memperoleh suara 

terbanyak dalam Pilkada Putaran Pertama. Cara melihat peristiwa oleh media 

berpengaruh pada hasil akhir konstruksi sebuah realitas. Realitas dibingkai 

dan dimaknai secara berbeda oleh media. Ketika realitas itu disajikan dalam 

bentuk berita, Eriyanto menilai realitas tersebut menggambarkan dimensi 

tertentu dalam sebuah realitas. Lebih jauh dia menjelaskan, munculnya 

perbedaan dari beragam realitas yang disajikan oleh media massa disebabkan 

karena realitas pada dasarnya bukan ditangkap dan ditulis, melainkan 

dikonstruksi menjadi “fakta baru” (Eriyanto, 2012: 139).  

Jika masing-masing media menyajikan “fakta baru” dalam sebuah 

peristiwa tertentu kepada masyarakat, maka masyarakat akan dibingungkan 

akan sajian faktual sebuah realitas. Masing-masing framing media yang 

dipakai mengarahkan pembaca pada realitas tertentu, bisa jadi menjadi 

pemicu perang kepentingan dalam lingkup lebih besar. Dengan ini media 

bukan lagi menjadi alat kontrol sosial dan sarana edukasi, tetapi menjadi lebih 

condong sebagai pengusung kepentingan dan ideologi. Meskipun demikian 

sekarang ini faktor ekonomi, politik, dan ideologi tidak bisa dilepaskan begitu 

saja dari sebuah media. Karena faktor-faktor tersebut akan saling berkaitan 

dan membentuk seperti sebuah siklus kehidupan media tersebut. 
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Seperti menciptakan “fakta baru” pemberitaan Ahok juga membuat 

beberapa media massa menciptakan realitas dari sudut pandang yang berbeda, 

realitas-realitas yang dibentuk oleh media-media inilah yang kemudian 

disodorkan dan diangggap oleh sebagian kalangan sebagai realitas yang 

mutlak. Pengangkatan topik Ahok beberapa kali menjadi pemberitaaan utama 

di Tempo dan Republika menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Selain latar 

belakang sejarah dan ideologi sebagai salah satu alasan pemilihan objek 

penelitian, penempatan peristiwa ini beberapa kali sebagai berita utama di 

masing-masing media menjadikan dua media ini cukup tepat untuk 

dibandingkan. Tempo dipilih dengan alasan ideologi independennya, dan 

Republika dipilih dengan ideologi kepentingan umat Islam yang 

diutamakannya. Kedua media ini memiliki sudut pandang yang berbeda 

dalam penulisan berita masing-masing, seperti segi gaya bahasa, gaya 

penulisan, pemilihan kata, pemilihan foto berita, angle berita, serta pesan 

dalam berita. 

Tempo menjadi salah satu media yang dipilih, karena sejak awal didirikan 

Tempo senantiasa memegang teguh prinsip melakukan pemberitaan yang 

independen. Meskipun tentu saja terdapat unsur subyektifitas redaksional 

dalam pemberitaannya, Tempo berusaha sebaik mungkin untuk tetap 

menyajikan berita yang berimbang tanpa memihak. Termasuk juga pada 

pemberitaan terkait Ahok, Tempo dengan khas pemberitaannya juga 

memberikan porsi yang cukup banyak terkait pemberitaan Ahok dalam 

Pilkada maupun kasus yang menjerat Ahok. Dengan alasan Tempo sebagai 

salah satu media yang netral, independen, bebas dari kepentingan, serta media 

yang cukup tua inilah maka Tempo dinilai cukup pas untuk digunakan 

sebagai salah satu media yang dipilih. 

Sedikit melihat pada sejarahnya, Tempo merupakan media yang cenderung 

kritis dalam pemberitaannya, kritis terhadap permasalahan di dalam 

masyarakat baik itu ditujukan kepada pemerintah maupun kelompok-

kelompok tertentu. Hal tersebut didasari dengan visi Tempo yaitu, “Menjadi 
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acuan dalam usaha meningkatkan kebebasan publik untuk berpikir dan 

berpendapat serta membangun peradaban yang menghargai kecerdasan dan 

perbedaan”. Melalui visi tersebut Tempo mengutamakan sisi independen dan 

netral dalam pemberitaannya, Tempo cenderung menunjukan realitas yang 

seimbang bagi masyarakat tanpa memihak. Keadaan yang beraneka ragam di 

dalam masyarakat tidak menjadikan Tempo untuk memihak salah satu pihak 

saja, tetapi Tempo berusaha untuk memunculkan sikap yang menghargai 

semua pihak. 

Dengan memiliki visi yang kuat, Tempo mengusung misi-misi yang 

mendorong agar visi yang telah ditetapkan dapat tercapai. Misi dari Tempo 

antara lain: 

1) Pertama, menghasilkan produk multimedia yang independen dan 

bebas dari segala tekanan dengan  menampung dan menyalurkan 

secara adil suara yang berbeda-beda. 

2) Kedua, menghasilkan produk multimedia bermutu tinggi dan 

berpegang pada kode etik. 

3) Ketiga, menjadi tempat kerja yang sehat dan menysejahterakan 

serta mencerminkan keragaman Indonesia. 

4) Keempat, memiliki proses kerja yang menghargai dan memberi 

nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan. 

5) Kelima, menjadi lahan kegiatan yang memperkaya khazanah 

artistik, intelektual, dan dunia bisnis melalui pengingkatan ide-ide 

baru, bahasa, dan tampilan visual yang baik. 

6) Keenam, menjadi pemimpin pasar dalam bisnis multimedia dan 

pendukungnya. 

Sisi independen inilah yang menjadi acuan dan terus dipegang teguh oleh 

Tempo dalam perjalannya. Meskipun melibatkan banyak faktor, dalam 

pemberitaanya Tempo tetap memegang teguh kode etik jurnalis sebagai dasar 

pemberitaan. Bahkan, dari internal Tempo sendiri mengusung sisi yang 

berimbang dan beraneka ragam untuk mewujudkan visi dari Tempo. Dengan 

visi dan misi yang diemban ini, Tempo dalam pemberitaanya mencoba untuk 

memberikan realitas seperti apa yang sebenarnya layak untuk diketahui 

masyarakat. Tempo mengkonstruksikan realitas yang independen, berimbang, 
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tanpa mendukung pihak tertentu. Tetapi tentu saja realitas ini adalah realitas 

yang sudah seharusnya diketahui oleh masyarakat. Bahkan, tidak jarang 

Tempo membuka realitas yang lama tidak diketahui dalam masyarakat, 

seperti dalam kolom-kolom investigasi Tempo. 

Sejalan dengan visi dan misinya, Tempo yang didirikan pada 1971 atau 

pada awal Orde Baru, banyak pemberitaan Tempo yang seringkali membuat 

gerah pemerintah Orde Baru.Pemberitaan yang dianggap menyudutkan 

kebijakan pemerintah akan diberangus seiring semakin menguatnya 

pemerintahan Orde Baru kala itu. Tindakan pemerintah ini membuat pers 

menjadi pengecut atau malah “jinak” menyampaikan kebenaran. Akibat sikap 

keras dalam pemberitaanya, Tempo pernah merasakan pembredelan pada 

tahun 1982. Tidak berhenti disitu saja, pada 21 Juni 1994, Tempo kembali 

dibredel bersama dua majalah lainnya, Editor dan Detik. Penyebabnya adalah 

berita Tempo terkait pembelian pesawat tempur eks Jerman Timur oleh BJ 

Habibie. Berita tersebut tidak menyenangkan para pejabat militer karena 

merasa otoritasnya dilangkahi. Walaupun dibredel kala itu, Tempo punya 

cara sendiri untuk tetap eksis dan menyapa pembacanya. Pada tahun 1996, 

Tempo meluncurkan majalah digital pertama di Indonesia yaitu Tempo 

Interaktif melalui situs www.tempo.co.id. Karena beredar di dunia maya, 

majalah ini lolos dari jangkauan pembredelan (Wibowo, 2015: 93). 

Kembali lagi mengenai pemberitaan terkait Basuki Tjahaja Purnama, 

Tempo juga memiliki kebijakan redaksionalterkait pemberitaan Ahok sesuai 

dengan visi dan misi yang diemban oleh Tempo. Kebijakan redaksional dari 

Tempo dituangkan dalam segi penulisan berita, pemilihan kata, pemilihan 

sudut pandang, gaya bahasa, pemilihan foto, judul, dsb. Terkait pemberitaan 

mengenai Ahok pasca Pilkada, Tempo cenderung cukup netral meskipun juga 

sedikit keras dalam memberitakan Ahok. Mulai dari awal Ahok berencana 

mencalonkan sebagai Calon Gubernur Petahana, kasus penistaan agama yang 

diduga dilakukan Ahok saat kunjungan kerja, sampai pada kampanye yang 

dilakukan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Dari itu semua, Tempo 

http://www.tempo.co.id/
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memberikan porsi yang cukup banyak untuk memberitakan Ahok. Bahkan 

sampai pada pasca Pilkada putaran pertama, Tempo masih intense 

memberitakan Ahok, dengan menyoroti dalam beragam aspek. Contohnya 

dapat dilihat dalam salah satu berita di koran digital Tempo yang berjudul 

“Peryataan Jaksa Agung tentang Ahok Dipersoalkan”, yang terbit pada 20 

Februari 2017. Dalam berita tersebut Tempo memberitakan mengenai Ahok 

dengan kasus penistaan agama yang diduga dilakukannya. Namun, pada 

berita tersebut Tempo lebih memilih untuk menyoroti sisi pernyataan Jaksa 

Agung yang menyatakan argumen diluar dari kewenangannya, sehingga 

memicu adanya tanggapan dari Ombudsman Republik Indonesia. 
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Gambar 1.01 BeritaE-paper Tempo“Peryataan Jaksa Agung tentang Ahok Dipersoalkan” terbit 

pada 20 Februari (Sumber: Tempo, 2017) 

Pada contoh pemberitaan di koran digital Tempo diatas, sepintas dapat 

dilihat bagaimana perspektif dan kebijakan redaksional yang diambil oleh 

Tempo. Dengan topik pemberitaan mengenai kasus yang menjerat Ahok, 

pemberitaan diatas lebih mengarah pada pandangan kritik terhadap kesalahan 

yang dilakukan Jaksa Agung dalam menyatakan argumennya. Seperti pada 

kebanyakan media lainya, Tempo dalam berita tersebut juga mengambil 

beberapa narasumber untuk memperkuat pemberitaannya. Ini dilakukan 

Tempo untuk lebih menunjukan bahwa sisi pemberitaan yang berimbang 

memang patut untuk ditunjukan kepada msyarakat. Lebih lanjut, dalam 

penulisan beritanya Tempo memberikan bentuk penulisan yang cukup khas 

ada di berita Tempo, dimana dalam tulisannya seakan memperbandingkan 

antara beberapa sisi yang berbeda, dalam tulisan ini ialah pendapat pakar 

yang berbeda. Hampir dalam semua pemberitaannya, Tempo cenderung kritis 

terhadap peristiwa-peristiwa yang ada di khalayak, gaya pemberitaan Tempo 
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ini mengacu pada segi independensi yang telah dianut Tempo sejak awal 

media ini didirikan. 

Dengan demikian, dari contoh pemberitaan diatas dapat dilihat bahwa 

frame Tempo mengonstruksikan bahwa tidak selalu yang dilakukan Ahok 

salah dan lawannya yang benar. Tetapi, Tempo juga menyajikan hal-hal yang 

cukup salah dilakukan oleh kedua belah pihak. Kebijakan redaksional Tempo 

memang lebih cenderung netral dalam memberitakan Ahok, meskipun juga 

tergolong keras dalam melakukan pemberitaan mengenai Ahok. Dari sudut 

pandang berita yang diambil, Tempo juga tidak hanya terpacu untuk terus 

melakukan pemberitaan pada satu sisi saja. Hal ini dapat dilihat melalui 

pemberitaan-pemberitaan Tempo, dimana tidak hanya Ahok yang terus 

diangkat dalam kasus penistaan agama yang diduga dilakukannya, tetapi bisa 

saja Jaksa Agung maupun yang lainnya. Yang menarik, melalui 

pemberitaannya Tempo tidak mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan 

Ahok maupun lawannya mana yang lebih baik dianggap benar, tetapi Tempo 

memberikan keduanya untuk masyarakat yang menilai. Segi independen 

memang menjadi unsur penting yang terus dipegang Tempo dalam 

melakukan pemberitaannya. 

Selain dari sisi kebijakan redaksional Tempo, pengguna Tempo sendiri 

juga tergolong banyak, bahkan bisa mencapai lebih dari 600 ribu pengguna 

dengan 1 juta pembaca berita setiap harinya. Dengan banyaknya pengguna 

Tempo menjadi salah satu pertimbangan dipilih Tempo, karena kemudahan 

akses dan informasi yang diberikan lengkap. Siapa saja dan dimana saja yang 

memiliki peralatan mobile dan akses internet mampu mengakses Tempo 

kapanpun dan dimanapun. Koran digital Tempo sendiri dapat diakses melalui 

website resmi Tempo di www.Tempo.co. Untuk lebih lengkapnya pengguna 

Tempo dapat dilihat melalui gambar berikut ini. 
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Gambar 1.02 Trafik per 6 bulan pengunjung Tempo.co (Sumber: Similarweb, 2017) 

Gambar 1.03 Trafik per hari pengunjung Tempo.co (Sumber: Statshow, 2017) 

Disisi lain, Republika sebagai media nasional yang telah tumbuh dan 

berkembang sejak era orde baru juga dipilih menjadi media yang diteliti. 

Republika yang didirikan atas inisiatif Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia 

(ICMI), sejak awal berdiri secara terang-terangan Republika menampilkan 

keberpihakannya terhadap Islam. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti 

untuk memilih Republika sebagai media yang diteliti lainnya. Republika yang 

hampir dalam setiap pemberitaannya terus mengutamakan umat Islam, dalam 

kasus ini juga turut memberitakan Ahok baik sebelum, selama, maupun pasca 

Pilkada. Serupa dengan Tempo, Republika memberikan porsi yang sangat 

banyak terhadap pemberitaan mengenai Ahok, bahkan tidak jarang Republika 

memuat banyak berita tentang Ahok pada satu hari saja. Meskipun Republika 

juga dituntut untuk netral dan berimbang, tetapi tetap saja terlihat seakan 
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Republika memihak pada sisi tertentu. Republika mengangkat pemberitaan 

yang kontra dan keras terhadap Ahok. Dengan alasan itulah maka peneliti 

memilih Republika menjadi media kedua yang tepat untuk dijadikan 

penelitian bersama Tempo. 

Pada perjalanannya Republika secara terbuka mendefinisikan dirinya 

sebagai Koran Islam yang mencoba menghadirkan pemberitaan dalam 

perspektif Islam. Republika yang didirikan pada 1992 memiliki visi 

“Menjadikan harian umum Republika sebagai koran umat yang terpercaya 

dan mengedepankan nilai-nilai universal yang sejuk, toleran, damai, cerdas, 

dan profesional, namun mempunyai prinsip dalam keterlibatannya menjaga 

persatuan bangsa dan kepentingan umat Islam yang berdasarkan  pemahaman 

Rahmatan Lil Alamin yaitu Rahmat bagi semua makhluk didunia”. 

Berdasarkan pada pemahaman Rahmatan Lil „Alamin, Republika lebih 

memilih untuk menempatkan diri di posisi kaum muslim dengan memaknai 

peristiwa tersebut sebagai persoalan agama. 

Mendukung tercapainya visi yang dibawa, Republika memiliki beberapa 

misi untuk mewujudkannya. Misi tersebut antara lain: 

1) Pertama, menciptakan  dan  menghidupkan  sistem  manajemen  

yang  efisien  dan efektif, serta mampu dipertanggungjawabkan 

secara profesional. 

2) Kedua, menciptakan budaya kerja yang sehat dan transparan. 

3) Ketiga, meningkatkan  kinerja  dengan  menciptakan  sistem  

manajemen  yang kondusif dan profesional. 

4) Keempat, meningkatkan  penjualan  iklan  dan  koran,  sementara  

menekan  biaya operasional (antara lain dengan memiliki mesin 

cetak). 

5) Kelima, memprioritaskan  pengembangan  pemasaran  surat  kabar  

Republika  di jabodetabek, tanpa harus mematikan di daerah yang 

sudah ada. 

6) Keenam, merajut tali persaudaraan dengan organisasi-organisasi 

Islam di Indonesia 
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Tujuan pendirian Republika ini salah satunya agar ada media umat Islam 

yang mampu bersaing dengan media besar yang non-Islam lainnya. 

Republika sedari awal didirikan tetap konsiten dalam memberikan berita yang 

tentu saja mengutamakan umat Islam. Tidak hanya disitu saja, dengan visi 

misi yang dibawa, Republika berusaha untuk menampilkan Islam dari sisi 

yang lebih humanis, kosmopolis dan inklusif sehingga mampu untuk 

berdialog dengan semua pihak (Sumber: Republika, 2017). 

Kelahiran Republika diharapkan mampu memberikan khasanah yang lebih 

luas bagi pertumbuhan pers di Indonesia. Namun yang disayangkan, seperti 

media-media berlatar belakang agama lainnya, banyak kalangan yang menilai 

bahwa pemberitaan di Republika berat sebelah serta hanya menjadi media 

pembela umat Muslim. Kini meskipun setelah berganti kepemilikan dibawah 

naungan Mahaka Media, Republika tidak mengalami perubahan visi maupun 

misi. Namun ada perbedaan gaya dibandingkan dengan sebelumnya. 

Sentuhan bisnis dan independensi Republika menjadi lebih kuat. Di samping 

itu, Republika juga mempunyai portal berita yang diberi nama Republika 

Online (ROL) yang didirikan sejak 17 Agustus 1995 (Sumber: Republika, 

2017). 

Terkait dengan pemberitaan Ahok, Republika cenderung menyajikan 

berita-berita yang kontra atau keras terhadap Ahok. Contohnya seperti berita 

berjudul “Ahli: Ucapan Ahok Ada Penistaan” berita yang diterbitkan pada 

Rabu, 22 Februari 2017 ini memberitakan mengenai keterangan saksi ahli 

yang memberatkan Ahok. Dalam berita dituliskan bahwa saksi menyatakan 

bahwa Ahok tidak memiliki otoritas untuk menafsirkan Al-quran, dan hal 

tersebut jelas sebagai bentuk penistaan agama. Isi berita selengkapnya dapat 

dilihat dalam gambar berikut. 
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Gambar 1.04 Berita E-paper Republika “Ahli: Ucapan Ahok Ada Penistaan” terbit 22 

Februari 2017 (Sumber: Republika, 2017) 
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Pada berita dari koran digital Republika dengan topik pemberitaan Ahok 

dengan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok diatas, memuat 

tentang kesaksian saksi ahli yang semakin memberatkan Ahok dalam 

persidangan. Kebijakan redaksional Republika memang cenderung kontra dan 

keras dalam memberitakan Ahok. Dilihat dari pemilihan judul, Republika 

memilih judul-judul yang menekankan bahwa Ahok telah salah dalam 

bertindak dan judul yang lebih menyerang dalam beritanya. Selain itu dalam 

pemilihan berita, Republika juga menggunakan berita yang cenderung 

mendukung umat Islam dalam memantapkan Ahok sebagai pelaku penistaan 

agama. Lebih jauh, melalui pemilihan sudut pandang dan penulisan beritanya 

Republika menyajikan berita yang memang menjadi khas dari Republika 

sejak didirikan, yaitu berita yang lebih mengutamakan kepentingan umat 

Islam. Hal ini tentu saja sejalan dengan tujuan dari didirikannya Republika 

sebagai korannya umat muslim (Sumber: Republika, 2017). 

Dengan contoh berita di atas, terlihat bagaimana Republika 

mengkonstruksian realitas mengenai pemberitaan Ahok. Frame Republika 

lebih mengarah pada Ahok memang bersalah dan layak untuk segera diadili. 

Dalam berita dipilih kata-kata yang seakan mengkonstruksikan bahwa Ahok 

memanglah melakukan penistaan agama. Tidak hanya dalam pemilihan kata, 

tetapi melalui sudut pandang berita juga dapat dilihat bahwa frame Republika 

cenderung menunjukan sudut pandang yang menempatkan Ahok pada posisi 

yang memberatkan. Untuk itu maka dari berita di atas Republika 

mengkonstruksikan bahwa memang Ahok telah melakukan tindakan 

penistaan agama, yang menciderai banyak umat Islam. 

Dengan dasar mengutamakan kepentingan umat Islam, Republika 

memiliki banyak pengguna setia. Meskipun jumlah pengguna Republika 

masih berada dibawah Tempo, namun Republika cukup dapat bersaing 

dengan media-media nasional. Terbukti dari pengunjung harian di website 

Republika yang mencapai ratusan ribu dalam setiap harinya. Lebih jelasnya 

pengguna harian di Republika mencapai lebih dari 500 ribu dengan pembaca 
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berita lebih dari 800 ribu pembaca setiap harinya. Sama halnya dengan 

Tempo, website Republika juga bisa diakses secara mudah dan bebas. 

Meskipun dari segi tampilan website maupun koran digitalnya Republika 

masih kalah dari Tempo, namun dari segi penyajian informasi Republika juga 

mampu menyaingi Tempo. Dengan pengguna Republika yang cukup banyak, 

hanya selisih sedikit dari Tempo hal ini juga menjadi alasan dipilihnya 

Republika. Koran digital Republika sendiri bisa diakses melalui 

www.Republika.co.id untuk lebih lengkap informasi mengenai trafik 

Republika bisa dilihat di gambar berikut. 

Gambar 1.05 Trafik per 6 bulan pengunjung Republika (Sumber: Similarweb, 2017) 

Gambar 1.06 Trafik per hari pengunjung Republika (Sumber: Statshow, 2017) 

Fenomena adanya unsur kepentingan dalam media massa seringkali dilatar 

belakangi oleh beragam faktor. Diantaranya seperti adanya kepentingan 

ideologi politik tertentu, keberpihakan terhadap profil tokoh tertentu, dan 

kepentingan ekonomis, dimana media massa dituntut untuk dapat memenuhi 
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selera khalayak. Untuk itu meskipun berbagai media memberitakan Ahok 

secara bersamaan dalam periode penerbitan mereka, namun isi atau berita 

yang muncul di halaman setiap media berbeda. Perbedaan ini sering 

ditampilkan melalui berbagai pilihan perangkat penyusun fakta yang mereka 

gunakan seperti pemilihan topik pemberitaan, pemilihan narasumber berita, 

penampilan grafis untuk mempertegas berita, maupun cara lain. Selain itu, 

pemilihan kata, penonjolan kalimat, foto, penempatan headline, juga 

membuat tampak berbeda antara masing-masing media satu dengan media 

lain dalam menyajikan realitas. Eriyanto menilai pemilihan berbagai 

perangkat penyusun fakta media tersebut sebagai implikasi dari memilih 

aspek tertentu dari realitas. Akibatnya, aspek tertentu yang ditonjolkan 

menjadi menonjol dan lebih mendapatkan alokasi dan perhatian besar 

dibandingkan aspek lain. Pemilihan ini menyebabkan masyarakat dapat 

memiliki sudut pandang tertentu dan membuat dimensi tertentu dari 

konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak (Eriyanto, 

2012: 69-70). 

Media massa di Indonesia, memberikan porsi yang cukup banyak dalam 

memberitakan Ahok, tidak terkecuali Tempo serta Republika. Peneliti 

memilih kedua media ini berdasarkan dari sudut pandang yang digunakan 

media tersebut. Dimana kedua media tersebut memiliki sudut pandang yang 

berbeda dalam memberitakan Ahok. Tempo menganut sudut pandang yang 

independen dan kritis terhadap sebuah peristiwa, tidak terkecuali peristiwa itu 

menyangkut isu pemerintahan. Sedangkan Republika dengan sudut pandang 

Islami yang lebih mengutamakan kepentingan umat Islam dalam 

pemberitaannya. Perbedaan sudut pandang dalampemberitan yang di sajikan 

sangat mungkin terjadi, ini dikarenakan adanya keterlibatan ideologi dari 

media tersebut. Sebuah tulisan, tidak bisa lepas dari subyektifitas penulis dan 

ideologi media itu sendiri, sehingga sebuah berita memiliki kemampuan 

untuk mengarahkan pembaca pada sebuah keyakinan akan realitas 

pemberitaan tersebut. 
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Keputusan Tempo dan Republika menjadikan peristiwa ini sebagai berita 

khusus dalam rubrik mereka menjadi kajian yang menarik untuk diteliti. 

Diteliti mengenai bagaimana kebijakan media dalam memahami sebuah 

peristiwa dengan ideologi berbeda dari masing-masing media. Konstruksi 

realitas yang dibentuk dari masing-masing media massa mampu menciptakan 

sebuah realitas baru untuk diyakini pembaca. Dalam hal ini framing memiliki 

peranan penting dalam penyajian sebuah berita. Berita bisa menjadi alat 

untuk membela pihak tertentu dan melemahkan pihak lain, maupun 

sebaliknya. Padahal seharusnya sebuah pemberitaan itu menganut prinsip 

berimbang, berita tidak hanya menguntungkan bagi satu pihak tertentu saja. 

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa media massa bukan lagi 

menjadi pemberi informasi yang objektif. Melainkan media hanyalah pemberi 

gambaran secara singkat dari sudut pandang satu titik tanpa menjelaskan apa 

yang terjadi secara detail. Penggambaran yang singkat ini terjadi karena 

banyak faktor, mulai dari teknis hingga adanya subjektivitas dari media itu 

sendiri. Hal ini tentu saja sangat berbahaya karena penyampaian informasi 

yang hanya sepotong-sepotong bisa saja mengakibatkan adanya pesan yang 

tereduksi, tersimplifikasi dan terinterpretasi yang berbeda. 

1.2 Rumusan Masalah 

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan gubernur yang dalam banyak 

keputusannya menimbulkan banyak pro-kontra di dalam masyarakat. Hal ini 

terkait dengan ketegasan Ahok dalam menjalankan tugasnya yang 

menimbulkan kesan galak dan arogan. Dengan keadaan ini, Ahok dalam 

menjalankan jabatanya sebagai Gubernur menjadi bahan yang menarik untuk 

diberitakan di media massa. Media seperti berlomba-lomba memberitakan 

segala hal mengenai Ahok, mulai dari kinerja Ahok, cara kerja Ahok, sifat 

pribadi Ahok, sampai kasus yang menyeret Ahok. Dari sinilah media mulai 

melakukan pembingkaian berita untuk mengkonstruksikan seperti apa sosok 

Ahok yang sebenarnya dan patut untuk diketahui masyarakat. Media 
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memberikan kontribusi yang besar dalam membangun citra seorang tokoh di 

dalam masyarakat. 

Banyak media yang terus menyoroti Ahok, tidak terkecuali Tempo dan 

Republika. Namun yang tidak dapat disangkal dari kedua media ini ialah, 

masing-masing media memberikan titik tekan berbeda terhadap peristiwa 

tersebut. Perbedaan ideologi yang dimiliki setiap media membuat sajian 

realitas yang diberikan masing-masing media turut berbeda. Tempo hadir 

dengan sisi independennya dalam memberitakan Ahok, dan Republika hadir 

dengan sisi Rahmatan Lil „Alamin yang mengutamakan umat Islam dalam 

memberitakan Ahok. Kedua media ini mengkonstruksikan realitas mengenai 

Ahok yang berbeda, sesuai dengan ideologi dari masing-masing media 

tersebut. Penekanan pada aspek-aspek tertentu yang disajikan media dalam 

pemberitaanya tentusaja memengaruhi bagaimana realitas itu dibentuk, 

disajikan, dan dipercayai oleh masyarakat secara luas. 

Media mampu memilih melakukan pembingkaian berita untuk 

mengkonstruksi realitas seperti apa yang akan disajikan kepada masyarakat. 

Kemampuan media untuk mengkonstruksi realitas terkait pemberitaan Ahok 

pasca Pilkada ini cukup menarik untuk diteliti. Tujuanya adalah untuk 

mengetahui seperti apa kebijakan yang dipilih oleh masing-masing media 

dalam memberitakan Ahok. Dengan memiliki ideologi yang berbeda tentu saja 

membuat media memiliki kebijakan yang berbeda juga, sesuai dengan tujuan 

media tersebut didirikan. 

Media massa dan berita adalah sebuah subjek yang dapat mempengaruhi 

atau mengkonstruksi realitas melalui berbagai symbol dan pemaknaan yang 

dibuat oleh media itu sendiri. Artinya, dengan sebuah berita saja yang 

dimunculkan oleh sebuah media yang memiliki basis audience yang besar, 

dapat mempengaruhi perspektif dari audiencemedia itu sendiri.Karena itu, 

media perlu untuk memberitakan sebuah berita dengan baik dan benar sesuai 

dengan fungsi dan kaidahnya. 
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Dengan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang bagaimana konstruksi realitas media massa dalam pemberitaan Basuki 

Tjahaja Purnama pasca Pilkada putaran pertama di koran digital Tempo dan 

Republika? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan 

dari Tempo dan Republika yang ditunjukan melalui mengkonstruksi realitas 

dalam pemberitaan Basuki Tjahaja Purnama pasca Pilkada putaran pertama 

periode pemberitaan 18 Ferbuari – 13 April 2017. 

1.4 Signifikansi Penelitian 

1.4.1 Signifikansi Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi dan analisis 

bagaimana media melakukan pembingkaian media dengan menggunakan 

teori konstruksi realitas sosial terhadap realitas yang dibentuk di media massa 

khususnya dari Tempo dan Republika dalam memberitakan sebuah peristiwa 

yang dapat digunakan menjadi referensi dalam melakukan kajian media. 

1.4.2 Signifikansi Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan tentang kebijakan yang 

dipilih Tempo dan Republika melalui konstruksi realitas dalam melakukan 

pemberitaan mengenai Basuki Tjahaja Purnama pasca Pilkada putaran 

pertama. 

1.4.3 Signifikansi Sosial 

Penelitian ini diharapkan membantu masyarakat untuk memahami bahwa 

berita yang disajikan media syarat akan kepentingan ideologi, politik, ataupun 

ekonomi yang melatar belakanginya, sehingga masyarakat lebih peka dan 

bijak dalam melihat isi pemberitaan. 
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1.5 Kerangka Teori 

1.5.1 State Of The Art 

Penulis menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai 

pembingkaian yang di lakukan di media massa terhadap isu-isu yang menjadi 

bahasan di Indonesia, antara lain: 

Table 1.1 

State Of the Art Penelitian 

1. 
Nama Penulis Sarah Tri Rahmasari 

Tahun Penelitian 2014 

Judul Penelitian 

Bingkai Suara Merdeka Tentang Kasus Dugaan 

Korupsi Perumahan Griya Lawu Asri oleh Rina 

Iriani Mantan Bupati Karanganyar (Analisis 

Framming Terhadap Pemberitaan Surat Kabar 

Suara Merdeka) 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini menganalisis bagaimana sikap 

Suara Merdeka dalam pemberitaan tentang kasus 

dugaan korupsi yang melibatkan Rina Iriani mantan 

Bupati Karanganyar 

Metodologi Penelitian 
Analisis Framing Zhondang Pan dan M Kosicky 

Metodologi: Skrip, Tematik, Retoris, dan Sintaksis  

Hasil 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti 

menunjukan bahwa frame yang diambil oleh Suara 

Merdeka berimbang, pemberitaan yang dilakukan 

oleh Suara Merdeka tidak hanya memberitakan 

proses korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah 

saja, melainkan Suara Merdeka juga menampilkan 

berita dari sisi Rina Iriani, dari sisi keluarga Rina, 

pakar hukum atas kasus tersebut, serta dari Tony 

Iwan Haryono  mantan suami Rina Iriani. Dari 

penelitian ini dihasilkan bahwa Suara Merdeka 

dalam memberitakan kasus dugaan korupsi yang 

dilakukan Rina Iriani tetap menerapkan unsur 

pemberitaan yang berimbang, Suara Merdeka tidak 

memihak salah satu pihak tertentu dalam 

pemberitaan mengenai kasus tersebut. 
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2. 

Nama Penulis Yudhi Mulyadi 

Tahun Penelitian 2012 

Judul Penelitian 

Analisis Framming Berita Rencana Kenaikan Harga 

Bahan Bakar Minyak pada Surat Kabar Media Indonesia 

dan Suara Merdeka 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui seperti 

apa framming yang dilakukan oleh dua media berbeda 

atas peristiwa yang sama. Dalam penelitian ini 

mengambil peristiwa kisruh imbas kenaikan Bahan 

Bakar Minyak (BBM) menjadi bahan pemberitaan yang 

dilakukan oleh dua media berbeda 

Metodologi 

Penelitian 

Analisis Framing Robert N. Entman 

Metodologi: define problems,diagnose problem, make 

moral judgement, dantreatment recomendation 

Hasil 

Terdapat persamaan serta perbedaan sikap dari Media 

Indonesia dan Suara Merdeka tentang rencana kenaikan 

harga BBM bersubsidi. Persamaan dari kedua media ini 

ialah kesamaan dalam menyatakan pemerintah sebagai 

penyebab masalah yang menyebabkan berlarut-larutnya 

kisruh rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal ini 

dikarenakan pemerintah lamban dalam mengambil 

keputusan mengenai kenaikan harga BBM tersebut. 

Sedangkan terdapat tiga perbedaan sikap dari kedua 

media tersebut, pertama Media Indonesia 

menitikberatkan pemerintah sebagai penyebab masalah 

tersebut, sedangkan Suara Merdeka dalam 

pemberitaannya mengungkapkan bahwa tidak hanya 

pemerintah yang menjadi masalah, melainkan juga para 

penolak kenaikan harga BBM yang bertindak anarki dan 

provokatif. Kedua Media Indonesia bersikap menolak 

adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

bantuan dana lebih baik digunakan untuk program lain 

jangka panjang, sedangkan Suara Merdeka memilih 

sejutu dengan adanya program BLT namun harus 

diawasi secara bijaksana dalam pencairan dananya. 

Yang ketiga Media Indonesia cenderung banyak 

melakukan pemberitaan yang tidak setuju mengenai 

kenaikan harga BBM yang dapat memberikan dampak 

buruk, sedangkan Suara Merdeka lebih sedikit 

memberitakan kisruh kenaikan harga BBM daripada 

pemberitaan yang dilakukan oleh Media Indonesia, 

bahkan Suara Merdeka juga sempat memberitakan 

artikel yang justru berpihak kepada pemerintah. 
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Melihat beberapa penelitian yang telah dilakukan, peneliti memilih untuk 

melakukan penelitian dengan judul Konstruksi Realitas Media Massa Dalam 

Pemberitaan Basuki Tjahaja Purnama Pasca Pilkada Putaran Pertama. 

Penelitian dilakukan pada media Koran Digital Tempo dan Republika, 

penelitian ini dipilih dikarenakan belum adanya peneliti yang mengangkat 

topik ini sebagai sumber penelitiannya dikarenakan proses pilkada gubernur 

DKI Jakarta dilaksanakan pada tahun 2017 ini. Pilkada DKI Jakarta kali ini 

menggunakan dua putaran karena pada putaran pertama tidak ada pasangan 

Cagub – Cawagub yang perolehan suaranya mencapai 50 persen suara. 

Selain itu, perbedaan lain dari penelitian ini dengan penelitian yang telah 

dilakukan ialah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

konstruksi realitas yang dibentuk media dalam memberitakan peristiwa. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui kebijakan yang dipilih oleh media dalam 

melakukan pemberitaan. 

1.5.2 Paradigma Konstruksionisme 

Sudah menjadi hal yang umum bahwa dalam penelitian harus memiliki 

sebuah paradigma penelitian, paradigma penelitian sendiri merupakan salah 

satu acuan yang paling penting dalam berjalannya penelitian tersebut. 

Terdapat beberapa paradigma penelitian yang dapat dianut dalam sebuah 

penelitian, seperti paradigma positivisme dan paradigma konstruksionisme. 

Tidak hanya itu saja, terdapat juga beberapa paradigma penelitian seperti 

yang diungkapkan Guba dan Lincoln di dalam buku Handbbook of 

Qualitative Research. Dalam tulisannya mereka mengatakan bahwa 

paradigma memiliki  lima macam tipelogi, yaitu positivism, post positivism, 

critical theory, contructivism, dan partisipatory (Denzin dan Lincoln, 

1994:192). 

Pada penelitian ini sendiri akan menganut paradigma konstruksionisme. 

Dalam paradigma konstruksionisme memandang realitas kehidupan sosial 

bukanlah realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. 
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Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionisme adalah 

menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dan 

dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam studi komunikasi, paradigma 

konstruksionisme ini sering sekali disebut sebagai paradigma produksi dan 

pertukaran makna. 

Sejalan dengan pemikiran-pemikiran realitas dikonstruksi, Berger 

menegaskan, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, namun tidak juga turun 

karena campur tangan Tuhan. Tapi sebaliknya ia dibentuk dan dikonstruksi 

dengan pemahaman seperti ini, realitas berwajah ganda atau plural. Oleh 

sebab itu realitas yang sama bisa ditanggapi, dipahami dan dikonstruksi 

secara berbeda oleh setiap individu. Karena setiap individu mempunyai 

pengalaman, referensi, latar belakang, pendidikan dan lingkungan pergaulan 

atau kehidupan sosial tertentu, dimana keseluruhan dari aspek-aspek tersebut 

nantinya akan digunakan untuk menafsirkan realitas sosial yang ada 

disekelilingnya dengan konstruksinya masing-masing, karena konstruksi 

sosial akan bersifat dinamis tidak hanya berhenti pada satu tempat saja 

(Eriyanto, 2012: 18-21). 

Demikian pula ketika seorang wartawan melakukan sesi wawancara. 

Dimana ketika seorang wartawan melakukan wawancara dengan narasumber, 

disana terjadi interaksi antara wartawan dengan narasumber. Realitas yang 

terbentuk disebut sebagai produk interaksi antara keduanya. Realitas hasil 

wawancara ini bukan hasil lanjutan semata antara apa yang dikatakan oleh 

narasumber dan ditulis sedemikian rupa kedalam berita. Terdapat juga proses 

mendefinisikan ulang mengenai pertanyaan yang diajukan dan juga sudut 

penggambaran yang dibuat oleh pewawancara dengan tujuan membatasip 

emahaman narasumber terhadap sebuah informasi. 

1.5.3 Realitas Sosial 

Memahami realitas sosial tercipta maka tidak akan memisahkannya 

dengan realitas secara subyektif. Karena pandangan terhadap suatu hal akan 
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berimbas langsung pada pandangan seseorang terhadap realitas sosial yang 

ada. Realitas sosial sendiri dapat diartikan sebagai konstruksi sosial yang 

diciptakan oleh individu. Individu disini adalah variabel bebas yang 

melakukan hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain. Individu-

individu ini menjadi sebuah unsur yang menentukan akan seperti apa realitas 

itu dibentuk berdasarkan pandangannya. Individu memberikan tambahan-

tambahan subyektifitas yang akan mempengaruhi bagaimana realitas itu 

dipercayai secara berbeda. 

Mendalami realitas sosial, Max Weber melihat realitas sosial sebagai 

perilaku sosial yang memiliki makna subjektif tercampur dengan sudut 

pandang, karena itu perilaku memiliki tujuan dan motivasi. Perilaku sosial itu 

menjadi “sosial”, oleh Weber dikatakan, kalau yang dimaksud subjektif dari 

perilaku sosial membuat individu mengarahkan dan memperhitungkan 

kelakuan orang lain dan mengarahkan kepada subjektif itu. Perilaku itu 

memiliki kepastian kalau menunjukan keseragaman dengan perilaku pada 

umumnya dalam masyarakat (dalam Bungin, 2009: 192). 

Realitas sosial sekarang ini mampu dibentuk oleh setiap pemberitaan di 

media massa. Dari sekian banyaknya pemberitaan inilah yang akhirnya 

mampu menggiring persepsi masyarakat untuk melihat sebuah realitas sosial 

yang diciptakan oleh media tersebut. Semua informasi yang ada di media 

sangat ditentukan oleh tujuan dari pihak-pihak dibalik pemberitaan tersebut. 

Media bukanlah saluran yang bebas tempat semua kekuatan sosial saling 

berinteraksi dan berhubungan. Sebaliknya media hanya dimiliki oleh 

sekelompok yang dominan seperti politik media dan elit media. Sehingga 

mereka lebih memiliki kesempatan untuk mempengaruhi atau memaknai 

suatu peristiwa berdasarkan pandangan mereka. Media kini telah menjadi 

sarana dimana kelompok dominan bukan hanya menetapkan posisi mereka 

tetapi juga memarjinalkan dan menyingkirkan posisi kelompok yang tidak 

dominan (Eriyanto, 2012: 52). 
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1.5.4 Konstruksi Realitas dalam Media Massa 

Berbicara mengenai pekerjaan media maka pada hakikatnya perlu 

menyadari bahwa media bekerja untuk mengkonstruksikan realitas. Isi dari 

media merupakan hasil para pekerja media mengkonstruksikan berbagai 

realitas yang di pilihnya. Dari sifat dan faktanya sering dipahami bahwa 

pekerjaan media massa adalah menciptakan sebuah realitas yang telah di 

konstruksikan melalui pembuatan berita di media. Karena berita yang 

disajikan pada dasarnya tidak lebih dari penyusunan realitas-realitas hingga 

membentuk sebuah cerita yang dipahami masyarakat. Media sering kali 

memberikan realitas yang diyakini oleh media itu sendiri, realitas yang dilihat 

dari sudut pandang dan ideoogi dari media tersebut. 

Ketika melihat isi dari sebuah media, pada hakikatnya kita telah melihat 

hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Media 

menjadi agen yang merangkai bahasa menjadi sebuah realitas yang dipahami 

masyarakat. Sedangkan bahasa bukan hanya sebagai alat merepresentasikan 

realitas, namun juga bisa menentukan relief seperti apa yang akan diciptakan 

oleh bahasa tentang realitas tersebut. Peran dari media sendiri menjadi sangat 

penting bagi masyarakat, selain sebagai pemberi informasi media juga 

memberikan pilihan mengenai realitas seperti apa yang ingin masyarakat 

percayai. Akibatnya media massa mempunyai peluang yang sangat besar 

untuk mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan dari realitas yang 

dikonstruksikan melalui sebuah berita (Sobur, 2012:88). 

Media pada akhirnya akan meciptakan sebuah berita sebagai alat 

konstruksi realitas. Pembuatan sebuah berita melibatkan proses produksi yang 

meliputi proses seleksi dan pembentukan berita. Artinya, berita yang 

disajikan merupakan bentukan (konstruksi) dari realitas sosial yang telah 

terjadi secara nyatanya. Menurut DeFleur dan Ball-Rokeach (1989), ada 

berbagai cara media massa mempengaruhi bahasa dan makna dalam sebuah 

berita, antara lain: mengembangkan kata-kata baru beserta makna 
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asosiatifnya; memperluas makna dari istilah-istilah yang ada; mengganti 

makna lama sebuah istilah dengan makna baru; memantapkan konvensi 

makna yang telah ada dalam suatu sistem bahasa. Dengan begitu, penggunaan 

bahasa tertentu jelas berimplikasi terhadap kemunculan makna tertentu. 

Sebuah kata yang tepat mampu memberikan dorongan maupun juga 

melemahkan pada pembaca berita tersebut. Untuk itu pilihan kata dan cara 

penyajian suatu realitas turut menentukan bentuk konstruksi realitas yang 

sekaligus menentukan makna yang muncul darinya. Meskipun dengan 

penulisan berita yang sama, masyarakat juga bisa memiliki pemaknaan yang 

berbeda atas sebuah berita. Hal ini dikarenakan oleh masyarakat juga 

memiliki sudut pandang tersendiri dalam memaknai sebuah berita (dalam 

Sobur, 2012: 90). 

Pemilihan bahasa dalam berita merupakan elemen yang utama dalam 

proses konstruksi realitas. Bahasa menjadi instrumen pokok untuk 

menceritakan realitas, alat konseptualisasi, dan alat narasi. Bahasa juga 

menentukan format narasi dan makna tertentu. Tidak ada cerita, berita, atau 

peristiwa yang disampaikan tanpa melalui bahasa. Jika dicermati, seluruh isi 

media selalu menggunakan bahasa, baik bahasa verbal (kata-kata tertulis atau 

lisan) maupun bahasa nonverbal (gambar, foto, grafik, tabel, angka, dan lain-

lain). Bahasa memegang peranan yang penting dalam membentuk pemaknaan 

berita, bahasa membawa pesan yang terkandung dari berita tersebut. Untuk 

itu sering kali dari kesalahpahaman pemaknaan bahasa mampu menciptaan 

kesalahan dalam memaknai realitas yang dibentuk melalui pemberitaan. 

1.5.5 Teori Konstuksi Realitas Sosial 

Dalam sebuah penelitian sudah selayaknya berpijak dalam sebuah konsep 

teori. Penelitian ini memiliki teori konstruksi realitas sebagai pijakan guna 

melihat realitas seperti apa yang coba untuk di konstrusikan oleh masing-

masing media dalam memberitakan sebuah realitas. Konstruksi realitas bisa 

dikategorikan sebagai upaya menceritakan (konseptualisasi) sebuah peristiwa, 
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keadaan, atau benda tidak terkecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

kejadian tertentu. Media telah mampu menyusun realitas dari berbagai 

peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. 

Dengan demikian seluruh isi media merupakan realitas yang telah 

dikonstruksi dalam bentuk wacana yang bermakna (Hamad, 2004: 11-13). 

Lebih mendalam, dalam mengkonstrtuksi realitas yang ada, media 

memiliki peranan yang sangat dominan dalam memengaruhi budaya di 

masyarakat melalui penyebaran informasi. Media memberikan informasi-

informasi yang mendukung dari realitas coba untuk dibentuk media itu 

sendiri. Dengan demikian media tidak bisa dianggap netral dalam 

memberikan informasi mengenai isu atau peristiwa kepada khalayak. Media 

sering kali memiliki titik condong dalam memandang sebuah peristiwa yang 

terjadi. Dengan adanya hal tersebut, keberadaan bahasa dalam media massa 

tidak lagi semata-mata hanya sebagai alat untuk menggambarkan sebuah 

realitas. Bahasa juga dapat menentukan gambaran suatu realitas yang akan 

muncul di benak masyarakat. Media sendiri memakai berbagai cara dalam 

memengaruhi bahasa dan makna. Di antaranya dengan mengembangkan kata-

kata beserta makna asosiatifnya atau makna diluar kebahasaanya, 

memperluas makna dari istilah yang ada, mengganti makna lama sebuah 

istilah dengan makna baru, serta memantapkan konvensi makna yang telah 

ada dalam sistem bahasa. 

Berpegang pada pengubahan makna dari sebuah realitas, realitas juga 

dapat dikonstruksi melalui penonjolan-penonjolan aspek tertentu di dalam 

pemberitaan. Seperti penonjolan pemilihan kata yang akan digunakan, 

penonjolan setip kalimat dalam berita, foto untuk memperjelas sebuah 

peristiwa, serta penempatan headline. Akibatnya, aspek tertentu yang 

ditonjolkan menjadi menonjol dan lebih mendapatkan perhatian yang besar 

dibandingkan aspek lain. Penonjolan ini merupakan sudut pandang media dan 

membuat dimensi konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh 

khalayak. 
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Melihat bagaimana hasil dari konstruksi realitas diciptakan media dan 

dipercaya oleh masyarakat, ini seperti melihat bagaimana manusia 

dideskripsikan oleh Berger dalam tesisnya. Dimana dalam tesisnya Berger 

mengatakan manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis, 

dan plural secara terus-menerus mempunyai aksi kembali terhadap 

penghasilnya. Sebaliknya, manusia adalah hasil atau produk dari masyarakat. 

Seseorang baru menjadi seorang pribadi yang beridentitas sejauh ia tetap 

tinggal dalam masyaraktnya. Proses dialektis tersebut mempunyai tiga 

tahapan, Berger dalam Eriyanto (2012: 16-17) menyebutnya sebagai momen. 

Ada tiga tahap peristiwa. Pertama eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau 

ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun 

fisik. Hal ini sudah menjadi sifat dasar dari manusia, ia akan selalu 

mencurahkan diri ke tempat dimana ia berada. Manusia tidak dapat dipahami 

sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya. Manusia berusaha 

menangkap dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia, dengan kata 

lain manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia. 

Kedua, objektivasi, yaitu hasil yang telah dicapai, baik mental maupun 

fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu menghasilkan 

realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil itu sendiri 

sebagai suatu faktisitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang 

menghasilkannya. Lewat proses objektivasi ini, masyarakat menjadi suatu 

realitas yang tercipta. Hasil dari eksternalisasi kebudayaan itu misalnya, 

manusia menciptakan alat demi kemudahan hidupnya, atau kebudayaan non-

materil dalam bentuk bahasa yang diciptakan sebagai warisan dari manusia. 

Baik alat maupun bahasa yang diciptakan oleh manusia tadi adalah 

kegiatan eksternalisasi manusia ketika berhadapan dengan dunia. Setelah 

dihasilkan, baik benda atau bahasa sebagai produk eksternalisasi tersebut 

menjadi realitas yang objektif. Bahkan ia dapat menghadapi manusia sebagai 

penghasil dari produk kebudayaan. Kebudayaan yang telah berstatus realitas 

objektif, ada di luar kesadaran manusia. Realitas objektif itu berbeda dengan 
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kenyataan subjektif perorangan. Realitas objektif menjadi kenyataan empiris 

yang bisa dialami oleh setiap orang. 

Ketiga, proses internalisasi yang diartikan sebagai penyerapan kembali 

dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif 

individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari 

dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas 

di luar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. 

Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat. 

 

Gambar 1.07 Proses Konstruksi Sosial Media Massa (Sumber: Bungin, 2009: 205-212) 

Melihat bagaimana tahapan realitas dibentuk dan diyakini seperti diatas, 

maka ketika dihadapkan dengan sebuah teks berita, berita tersebut tidak bisa 

disamakan seperti sebuah bagian diluar dari realitas. Beritajuga dipandang 

sebagai konstruksi atas realitasyang dilakukan oleh media. Oleh karena itu, 

sangat berpotensi untuk adanya sebuah peristiwa yang sama, dikonstruksi 

secara berbeda oleh masing-masing media. Wartawan juga mempunyai 

pandangan dan konsepsi yang berbeda ketika melihat suatu peristiwa. Dan hal 

itu dapat dilihat dari bagaimana mereka mengkonstruksi peristiwa itu, yang 

diwujudkan dalam teks berita. Realitas pada bagian ini bukan ditulis begitu 

saja sebagai berita. Melainkan realitas yang terjadi sudah menjadi produk 
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interaksi antara wartawan dengan fakta yang ada. Sehingga dalam pembuatan 

sebuah berita, wartawan dan perstiwa sudah saling berinteraksi dan 

meciptakan sebuah realitas yang dipengaruhi subyektifitas wartawan. Seperti 

misalnya dalam proses internalisasi, wartawan dilanda oleh realitas itu 

sendiri, realitas diamati oleh wartawan dan diserap dalam kesadaran 

wartawan. Dalam proses eksternalisasi, wartawan menceburkan dirinya untuk 

memaknai realitas. Konsepsi tentang fakta diekspresikan untuk melihat 

realitas. Lalu, hasil dari berita itu adalah produk dari proses interaksi dan 

dialektika antara wartawan dengan peristiwa yang terjadi. 

1.5.6 Agenda Setting 

Teori agenda setting merupakan sebuah teori yang telah cukup tua dalam 

kajian media, namun teori ini masih terus sesuai dengan perkembangan dari 

jaman ke jaman. Asumsi dasar teori ini menurut Cohen adalah pers 

membentuk persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting. Dengan 

teknik pemilihan dan penonjolan, media memberikan test case tentang isu apa 

yang lebih penting. Dengan gamblang, Cohen memaparkan: 

“the press is significantly more than a surveyor of information and 

opinion. It may not be successful much of the time in telling the people what 

to think, but it is stunningly succesful in telling readers what to think about.” 

Agenda setting menekankan adanya hubungan positif antara penilaian 

yang diberikan media pada suatu persoalan dengan perhatian yang diberikan 

khalayak pada persoalan tersebut. Apa yang dianggap penting media, akan 

dianggap penting pula oleh masyarakat. Apa yang dilupakan media akan 

luput juga dari perhatian masyarakat (Ardianto, 2007:76-77). 

Pembingkaian di media juga tidak lepas dari agenda setting yang telah 

ditentukan oleh media itu sendiri. Teori agenda setting memiliki dua level 

yaitu level objek dan level atribut. Agenda setting biasanya berfokus dalam 

level objek dan telah mengukur bagaimana pemberitaan media dapat 
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mengasumsikan prioritas dari objek seperti apa yang penting untuk agenda 

berita media tersebut. Melalui keadaan tersebut, maka media telah 

mengarahkan suatu hal yang seharusnya dipikirkan oleh khalayak. Pada level 

kedua, yang berkaitan dengan level atribut, media memberitahu bagaimana 

khalayak untuk memikirkan objek tertentu. Media memberitahukan 

karakteristik objek mana yang penting dan mana yang tidak. Agenda setting 

berpandangan bahwa melalui pemilihan beberapa atribut isu secara penuh 

berpengaruh pada apa yang tersaji di media. Level ke-dua dari agenda setting 

ini yang membuat beberapa aspek realitas lebih menonjol di dalam sebuah 

teks (Tamburaka, 2013: 55-56). 

1.5.7 Analisis Framing 

Eriyanto mengemukakan bahwa framing adalah pendekatan untuk melihat 

bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses 

pembentukan dan konstruksi realitas itu, hasil akhirnya adalah adanya bagian 

tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan yang disamarkan. Akibatnya 

khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara 

menonjol oleh media. Aspek-aspek yang tidak disajikan secara menonjol, 

bahkan tidak diberitakan, menjadi terlupakan dan sama sekali tidak 

diperhatikan oleh khalayak (Eriyanto, 2012: 66). 

Analisis framing melalui penjelasan di atas dapat dipahami sebagai model 

analisis yang dapat membantu dalam mengetahui bagaimana realitas dibingkai 

oleh media. Selain itu, analisi framing juga bisa menjadi alat yang dapat 

digunakan untuk menguak fakta tersembunyi dari sebuah berita. Hal ini sangat 

mungkin terjadi, sebab media yang berada di tengah-tengah realitas sosial, 

terlebih dahulu akan memahami bagaimana peristiwa tersebut terjadi. 

Kemudian media mulai memaknainya, dan akan mengkonstruksinya dengan 

bentukan dan makna tertentu sesuai dengan ideologi dari media itu sendiri. 

Sehingga sangat keliru jika menganggap bahwa apa yang disajikan oleh media 
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itu adalah realitas yang murni objektif. Campur tangan individu pastilah ada 

dalam proses pemberian makna tambahan pada peristiwa yang terjadi. 

Pada akhirnya framing menentukan bagaimana realitas itu dihadirkan di 

hadapan pembaca berita. Seperti apa realitas itu dipahami pada dasarnya 

tergantung pada bagaimana frame dilakukan atas peristiwa yang memberikan 

pemahaman dan pemaknaan tertentu. Framing dapat mengakibatkan suatu 

peristiwa yang sama, menghasilkan berita yang berbeda. Hal ini terjadi apabila 

wartawan mempunyai frame yang berbeda ketika melihat peristiwa tersebut, 

sehingga wartawan menuliskan berita dengan sudut pandang yang dimiliki 

yang tentu saja berbeda dengan wartawan lainnya. Apa yang disajikan oleh 

media seringkali merupakan hasil dari pandangan wartawan ketika melihat 

dan meliput peristiwa. Untuk itu analisis framing dalam penelitian ini 

membantu untuk mengetahui bagaimana pemberitaan mengenai Ahok 

dikemas secara berbeda oleh Tempo dan Republika. 

Ada beberapa model pendekatan analisis framing yang dapat digunakan 

untuk menganalisa teks media, salah satunya model analisis Robert N. Entman 

seperti yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Robert N. Entman apa 

yangkita ketahui tentang realitas atau tentang dunia tergantung pada 

bagaimana kita membingkai dan menafsirkan realitas tersebut. Framing 

digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang 

digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara 

pandang atau perspektif tersebut pada akhirnya menentukan fakta apa yang 

diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan serta hendak dibawa 

kemana berita tersebut (Nugroho, 2013: 20-22). 

Konsep framing sering digunakan untuk menggambarkan proses 

bagaimana pengkonstruksian realitas dilakukan oleh media. Robert N. Entman 

mengelompokkan konsep framing ke dalam dua dimensi besar. Pertama, 

seleksi isu, dan kedua penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari 

realitas/ isu. Kedua faktor ini dapat lebih mempertajam framing berita melalui 
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proses seleksi isu yang layak ditampilkan dan penekanan isi beritanya. 

Penekanan ataupun seleksi yang dilakukan dapat diartikan: membuat 

informasi terlihat jelas, lebih bermakna atau mudah diingat oleh khalayak. 

Pada akhirnya isu yang dipilih tersebut dikonstruksi sedemikian rupa sehingga 

memiliki makna 

Tabel 1.2 

Dimensi Framing Menurut Robert N. Entman 

Seleksi Isu 

Berhubungan dengan pemilihan fakta. 

Dari realitas yang kompleks dan 

beragam, aspek mana yang 

ditampilkan, terdapat bagian berita 

yang dimasukkan (include) dan 

dikeluarkan (exclude). 

Penekanan atau Penonjolan Aspek-

Aspek Tertentu 

Aspek ini berhubungan dengan 

penulisan fakta. Ketika aspek tertentu 

dari suatu peristiwa atau isu telah 

dipilih, bagaimana kemudian aspek 

tersebut ditulis. Hal ini sangat terkait 

dengan pemakaian kata, kalimat, 

gambar, dan citra tertentu untuk 

ditampilkan pada khalayak. 
 

Tabel 1.2 

Dimensi Framing Menurut Robert N. Entman (Sumber: Sobur, 2012: 163-165) 

Aspek seleksi isu berkaitan dengan bagaimana fakta yang akan diliput oleh 

wartawan dari suatu isu/ peristiwa. Pemilihan fakta tidak dapat dilepaskan 

dari bagaimana fakta itu dipahami oleh media media itu sendiri. Ketika 

berhadapan dengan sebuah peristiwa, wartawan harus memakai kerangka 

konsep dan abstraksi dalam menggambarkan realitas. Misalnya sebuah berita 

tentang pidato Ahok di beberapa tempat yang dianggap melakukan penistaan 

agama, maka realitas yang akan dibentuk wartawan akan menggambarkan 

Ahok memang melakukan tindak penistaan agama dan harus diadili dan 

merugikan Ahok. Sebaliknya jika tindakan Ahok tersebut dimaknai sebagai 

bentuk pidato semata, maka realitas yang dibentuk akan menguntungkan 

Ahok. 
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Selanjutnya, penonjolan sebuah aspek tertentu berkaitan dengan penulisan 

fakta pada peristiwa. Proses ini berhubungan dengan pemilihan kata, serta 

gaya bahasa yang dipilih dalam menggambarkan realitas. Pemilihan kata-kata 

yang dipakai dalam berita tidak sekedar teknik jurnalistik dengan rangkaian 

kata indah, melainkan sudah menjadi politik bahasa. Kata-kata yang dipilih 

tidak hanya mampu memfokuskan perhatian pembaca pada masalah tertentu, 

namun juga memberi batasan pada persepsi pembaca dan mengarahkannya 

pada cara berfikir dan keyakinan tertentu. Dengan kata lain, pemilihan kata 

yang dipakai dapat membatasi seseorang dalam melihat dari sudut pandang 

lain. 

Dimensi framing, dalam pandangan Entman, secara konsisten menawarkan 

sebuah cara untuk mengungkap the power of a communication text. Analisis 

framing dapat dapat memberi penjelasan mengenai apa yang sebenarnya 

dilakukan oleh media terhadap realitas yang terjadi. Melalui penseleksian dan 

penonjolan sebuah peristiwa, framing dapat mengungkapkan bagaimana 

keterkaitan media dalam membentuk sebuah realitas yang dipercayai 

masyarakat. Realitas yang disajikan secara menonjol mempunyai 

kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi masyarakat 

dalam memahami suatu realitas. Sisi yang lebih ditonjolkan ini dapat 

dipahami secara lebih cepat oleh masyarakat. Seperti contohnya dalam kasus 

Ahok, bagaimana media memberikan sisi yang lebih ditonjolkan dalam 

pemberitaannya tentu saja membuat masyarakat tertarik dan tersiptalah opini 

publik mengenai peristiwa yang terjadi. 
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Gambar 1.08 

Perangkat Framing Menurut Robert N. Entman (Sumber: Eriyanto, 2012: 222-224) 

 

Untuk mengetahui bagaimana pembingkaian yang dilakukan media, 

Robert N. Entman mengemukakan sebuah perangkat framing yang dapat 

menggambarkan bagaimana sebuah peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh 

wartawan. Entman membagi perangkat framing ke dalam empat elemen 

antara lain: 

Define problem (pendefinisian masalah) adalah elemen yang pertama 

kali dapat digunakan melihat framing. Elemen ini merupakan bingkai paling 

utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami wartawan. Ketika 

terdapat masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut 

dipahami. Satu peristiwa dapat dipahami secara berbeda. Bingkai berbeda ini 

akan menyebabkan bentukan realitas yang berbeda. Contoh seperti ketika 

dalam kasus pidato Ahok yang menafsirkan Al-quran, dibeberapa tempat 

selama masa kampanye yang dilakukannya. Peristiwa tersebut dapat dilihat 

dalam beberapa sisi, tergantung darimana peristiwa tersebut dipahami. 

Peristiwa tersebut bisa saja dianggap sebagai tindakan menodai agama Islam, 

namun juga bisa peristiwa tersebut dipahami hanya sebagai pidato untuk 
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menambah wawasan semata. Bukan mengenai mana yang benar terjadi, 

melainkan sebuah peristiwa yang sama dapat dipahami dengan beragam sudut 

pandang yang berbeda. 

Diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah) merupakan 

elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor suatu 

peristiwa. Penyebab di sini dapat dikategorikan ke dalam siapa (who) dan apa 

(what). Bagaimana sebuah peristiwa dipahami, tentu saja akan berakhir pada 

siapa atau apa yang dianggap menjadi sumber dari masalah. Dengan masalah 

yang dipahami secara berbeda, maka penyebab dari masalah tersebut juga 

secara tidak langsung akan dipahami secara berbeda. Seperti ketika pidato 

Ahok yang menafsirkan ayat di Al-quran dianggap sebagai upaya 

penghasutan dan penistaan agama, maka yang menjadi sumber masalah disini 

adalah Ahok yang melakukan pidato. Namun jika pidato Ahok dipahami 

sebagai pidato biasa yang hanya memberikan tambahan wawasan mengenai 

kitab suci, maka disini Ahok hanya menjadi korban dari fitnah beberapa 

kalangan yang menganggap Ahok melakukan penistaan agama. Tentu saja 

dengan beragam sisi masalah bisa dipahami, maka hasilnya sumber masalah 

pun akan menjadi berbeda. 

Make moral judgement (membuat pilihan moral), merupakan elemen 

framing yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada 

pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Entman menganggap, ketika 

masalah telah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan 

argumentasi kuat guna mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip 

berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan telah dikenal khalayak. 

Misalnya dalam contoh pidato Ahok yang dianggap menafsirkan Al-quran 

selama kampanye. Kalau wartawan memaknai pidato tersebut sebagai upaya 

Ahok untuk sekedar memberikan tambahan ilmu bagi umat Islam, maka 

dalam berita akan dijumpai beberapa pilihan moral yang diajukan wartawan.  

Seperti dalam teks dituliskan, “Ahok adalah calon pemimpin dengan segala 

kekurangannya yang berjuang mengembalikan moral”. Dengan ditambahkan 
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kata moral, maka dengan demikian Ahok digambarkan sebagai sosok yang 

tulus dalam bekerja, sehingga tidak mungkin Ahok melakukan tindakan yang 

mengabaikan masyarakatnya. Pilihan moral lainnya bisa juga diberikan 

kepada kalangan yang memprotes Ahok dengan aksi massanya. Dengan 

menuliskan “gerakan massa yang mewakili seluruh umat Islam yang diciderai 

Ahok”. Maka dengan demikian aksi massa dianggap sebagai aksi hal yang 

patut dilakukan untuk mengadili Ahok sebagai pelaku penistaan agama. 

Treatment recomendation (menekankan penyelesaian), merupakan 

elemen yang dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki wartawan. Jalan 

apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tergantung 

pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai 

penyebab masalah. Misalnya jika dalam kasus pidato Ahok yang dianggap 

sebagai pihak yang bersalah adalah Ahok yang memang melakukan penistaan 

agama, maka penyelesaian masalah yang ditawarkan bisa jadi dengan 

menyeret Ahok ke pengadilan. Atau bisa dengan penyelesaian untuk terus 

melakukan aksi massa yang semakin besar untuk menuntut Ahok diadili atas 

tindakannya. 

Model framing Robert N. Entman menggunakan empat elemen tersebut 

sebagai perangkat analisis dapat menggambarkan secara lebih jelas apa itu 

framing. Peristiwa yang sama bisa saja dipahami secara berbeda oleh media. 

Pemahaman peristiwa yang berbeda dari masing-masing media itu bisa 

ditunjukan dengan pemakaian label, kata, kalimat, grafik, dan penekanan 

tertentu dalam narasi berita. Media yang memahami realitas secara berbeda 

maka tentu saja akan menyajikan sebuah realitas yang berbeda pula dalam 

beritanya. Untuk itu, bagaimana unsur yang ditonjolkan dalam berita sangat 

berpengaruh pada bagaimana realitas akan ditangkap oleh masyarakat. 
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1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian 

Penelitian yang diambil adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif 

dengan menggunakan metode analisis framing. Penelitian deskriptif kualitatif 

merupakan penelitian yang menganalisis, menggambarkan, dan meringkas 

suatu gejala sosial dari berbagai data yang dikumpulkan. Data bisa berupa 

hasil wawacara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi 

di lapangan. Analisis framing sendiri ialah sebuah cara bagaimana peristiwa 

disajikan oleh media. Analisis framing dipakai untuk melihat bagaimana 

media mengkonstruksi realitas, mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh 

media. Dengan demikian realitas sosial dipahami, dimaknai, dan dikonstruksi 

dengan bentukan dan makna tertentu. Melalui analisis framing peristiwa yang 

ada dilihat dari cara bercerita story telling media itu sendiri. Penelitian ini 

bersifat kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan konstruksi 

realitas yang dibentuk tentang Ahok pasca Pilkada putaran pertama yang 

diberitakan oleh Tempo dan Republika melalui suatu teori penelitian, yaitu 

Analisis framing berita. 

1.6.2 Pendekatan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis 

framing. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan 

dari model Robert N. Entman. 

1.6.3 Subjek Penelitian 

Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah pemberitaan mengenai 

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pasca Pilkada putaran pertama di media 

Koran Digital Tempo dan Republika periode pemberitaan 18 Februari – 13 

April 2017. Dengan 21 berita dari masing-masing media dengan topik yang 

sama, sehingga total 42 berita. Pilkada ditetapkan akan dijalankan selama dua 

putaran dikarenakan tidak terpenuhinya syarat pilkada satu putaran. 
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Pemilihan periode tersebut dikarenakan pemberitaan mengenai Ahok pasca 

Pilkada putaran pertama sangat tinggi. Hal ini dikarenakan dalam Pilkada 

putaran pertama Ahok berhasil mendapatkan perolehan suara terbanyak. 

Sehingga media akan kembali banyak memberitakan Ahok yang ditetapkan 

tersangka dugaan penistaan agama namun memperoleh suara terbanyak 

dalam Pilkada DKI Jakarta putaran pertama. 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

1.6.4.1 Data Primer 

     Data yang digunakan yaitu data yang diperoleh langsung dari objek 

penelitian. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari Koran Digital 

Tempo dan Republika mengenai pemberitaan Ahok pasca Pilkada putaran 

pertama DKI Jakarta 

1.6.4.2 Data Sekunder 

     Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. 

Data diperoleh dari buku, artikel, dan data dari internet yang relevan terkait 

dengan kajian yang diteliti. Dalam penelitian ini adalah data yang terkait 

dengan pemberitaan Ahok pasca Pilkada putaran pertama DKI Jakarta. 

1.6.5 Teknik Analisis Data 

     Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan secara langsung dengan 

mengidentifikasi wacana pemberitaan mengenai Ahok pasca Pilkada putaran 

pertama DKI Jakarta di media massa. Data yang sudah terkumpul kemudian 

dianalisis dengan menggunakan perangkat framing dari Robert N. Entman. 

Framing didefinisikan sebagai proses penonjolan suatu pesan dibandingkan 

dengan pesan yang lainnya. Dalam konsepsi framing Entman terdapat dua 

dimensi besar yaitu seleksi isu, dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek 

tertentu dari realitas/ isu. Seleksi isu berhubungan dengan pemilihan fakta, 

sedangkan penonjolan aspek berhubungan dengan penulisan fakta tersebut. 
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     Pada pendekatan ini, perangkat framing dibagi menjadi empat elemen. 

Empat elemen tersebut merujuk pada pemberian definisi (define problems), 

penjelasan (diagnose problem), evaluasi (make moral judgement), dan 

rekomendasi (treatment recomendation) 

Tabel 1.3 

Perangkat Framing Robert N. Entman 

Perangkat Framing Keterangan 

Define Problems 

(pendefinisian masalah) 

Bagaimana suatu peristiwa/ isu 

dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai 

masalah apa? 

Diagnose Cause 

(memperkirakan masalah) 

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh 

apa? Apa yang dianggap sebagai 

penyebab masalah? Siapa (aktor) 

yang dianggap sebagai penyebab 

masalah? 

Make Moral Judgement 

(membuat keputusan moral) 

Nilai moral apa yang disajikan untuk 

menjelaskan masalah? Nilai moral 

apa yang dipakai untuk melegitimasi 

atau mendelegitimasi suatu tindakan? 

Treatment Recommendation 

(menekankan penyelesaian) 

Penyelesaian apa yang ditawarkan 

untuk menyelesaikan permasalahan/ 

isu? Jalan apa yang ditawarkan dan 

harus ditempuh untuk mengatasi 

masalah? 

Perangkat Framing Robert N. Entman (Sumber: Sobur, 2012: 164-167) 

a) Define problem 

Pendefinisian masalah merupakan elemen yang pertama kali dapat 

digunakan melihat framing. Elemen ini merupakan bingkai paling utama. Ia 

menekankan bagaimana peristiwa dipahami wartawan. Ketika terdapat 

masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut dipahami. Satu 

peristiwa dapat dipahami secara berbeda. Bingkai berbeda ini akan 

menyebabkan pembentukan realitas yang berbeda. Contoh seperti ketika 

dalam kasus pidato Ahok yang menafsirkan Al-quran, dibeberapa tempat 

selama masa kampanye yang dilakukannya. Peristiwa tersebut dapat dilihat 

dalam beberapa sisi, tergantung darimana peristiwa tersebut dipahami. 
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Peristiwa tersebut bisa saja dianggap sebagai tindakan menodai agama Islam, 

namun juga bisa peristiwa tersebut dipahami hanya sebagai pidato untuk 

menambah wawasan semata. Bukan mengenai mana yang benar terjadi, 

melainkan sebuah peristiwa yang sama dapat dipahami dengan beragam sudut 

pandang yang berbeda. 

b) Diagnose causes 

Memperkirakan penyebab masalah merupakan elemen framing untuk 

membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor suatu peristiwa. Penyebab di 

sini dapat dikategorikan ke dalam siapa (who) dan apa (what). Bagaimana 

sebuah peristiwa dipahami, tentu saja akan berakhir pada siapa atau apa yang 

dianggap menjadi sumber dari masalah. Dengan masalah yang dipahami 

secara berbeda, maka penyebab dari masalah tersebut juga secara tidak 

langsung akan dipahami secara berbeda. Seperti ketika pidato Ahok yang 

menafsirkan ayat di Al-quran dianggap sebagai upaya penghasutan dan 

penistaan agama, maka yang menjadi sumber masalah disini adalah Ahok 

yang melakukan pidato. Namun jika pidato Ahok dipahami sebagai pidato 

biasa yang hanya memberikan tambahan wawasan mengenai kitab suci, maka 

disini Ahok hanya menjadi korban dari fitnah beberapa kalangan yang 

menganggap Ahok melakukan penistaan agama. Tentu saja dengan beragam 

sisi masalah bisa dipahami, maka hasilnya sumber masalah pun akan menjadi 

berbeda. 

c) Make moral judgement 

Membuat pilihan moral adalah elemen framing yang dipakai untuk 

membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang 

sudah dibuat. Entman menganggap, ketika masalah telah didefinisikan, 

penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan argumentasi kuat guna 

mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan 

sesuatu yang familiar dan telah dikenal khalayak. Misalnya dalam contoh 

pidato Ahok yang dianggap menafsirkan Al-quran selama kampanye. Kalau 
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wartawan memaknai pidato tersebut sebagai upaya Ahok untuk sekedar 

memberikan tambahan ilmu bagi umat Islam, maka dalam berita akan 

dijumpai beberapa pilihan moral yang diajukan wartawan. Seperti dalam teks 

dituliskan, “Ahok adalah calon pemimpin dengan segala kekurangannya yang 

berjuang mengembalikan moral”. Dengan ditambahkan kata moral, maka 

dengan demikian Ahok digambarkan sebagai sosok yang tulus dalam bekerja, 

sehingga tidak mungkin Ahok melakukan tindakan yang mengabaikan 

masyarakatnya. Pilihan moral lainnya bisa juga diberikan kepada kalangan 

yang memprotes Ahok dengan aksi massanya. Dengan menuliskan “gerakan 

massa yang mewakili seluruh umat Islam yang diciderai Ahok”. Maka 

dengan demikian aksi massa dianggap sebagai aksi hal yang patut dilakukan 

untuk mengadili Ahok sebagai pelaku penistaan agama. 

d) Treatment recomendation 

Menekankan penyelesaian merupakan elemen yang dipakai untuk 

menilai apa yang dikehendaki wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk 

menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tergantung pada bagaimana 

peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah. 

Misalnya jika dalam kasus pidato Ahok yang dianggap sebagai pihak yang 

bersalah adalah Ahok yang memang melakukan penistaan agama, maka 

penyelesaian masalah yang ditawarkan bisa jadi dengan menyeret Ahok ke 

pengadilan. Atau bisa dengan penyelesaian untuk terus melakukan aksi massa 

yang semakin besar untuk menuntut Ahok diadili atas tindakannya. 

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Tempo dan 

Republika yang dapat dilihat dari konstruksi realitas dalam pemberitaan 

mengenai Ahok pasca Pilkada putaran pertama. Dengan demikian penelitian 

ini mencoba menganalisis bagaimana pemberitaan Ahok pasca Pilkada 

putaran pertama menggunakan metode framing model Robert N. Entman. 


