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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Media Massa 

 Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran 

informasi secara massal dan dapat diakses masyarakat secara massal pula.  Informasi massa 

adalah informasi yang diperuntukkan kepada masyarakat secara massal, bukan informasi 

yang hanya boleh dikonsumi oleh pribadi (Burhan Bungin:72; Fuad Abbas, 2013) 

 Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi, masyarakat dalam 

mendapatkan informasi tidak lagi hanya mengandalkan surat kabar, majalah, radio, dan 

televisi melainkan juga internet.  Internet yang dikenal dengan sebutan new media 

menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi karena internet dapat 

digunakan melalui telepon genggam ataupun perangkat lain seperti laptop atau komputer. 

Maka dari itu perlu dipahami bahwa media massa digolongkan ke dalam dua jenis yaitu 

media massa tradisional dan media massa modern. 

 Media massa tradisional adalah media massa dengan otoritas dan memiliki organisasi 

yang jelas sebagai media massa.  Media massa yang digolongkan tradisional ialah surat kabar 

(koran), majalah, radio, televisi dan film (layar lebar).  Dalam jenis media ini terdapat ciri-ciri 

seperti: 

1. Informasi dari lingkungan diseleksi, diterjemahkan dan didistribusikan. 

2. Media massa menjadi perantara dan mengirim informasinya melalui saluran 

tertentu. 

3. Penerima pesan tidak pasif dan merupakan bagian dari masyarakat dan 

menyeleksi informasi yang mereka terima. 

4. Interaksi antara sumber berita dan penerima sedikit. 

 Sedangkan media massa modern merupakan media lain yang telah dikembangkan 

karena adanya perkembangan teknologi dan sosial budaya.  Media-media lain ini 

dikelompokkan ke dalam media massa seperti internet dan telepon selular.  Ciri-ciri media 

massa modern ialah (Fuad Abbas; 93, 2013): 
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1. Sumber dapat mentransmisikan pesannya kepada banyak penerima (melalui SMS 

atau internet misalnya). 

2. Isi pesan tidak hanya disediakan oleh lembaga atau organisasi tertentu melainkan 

juga oleh individual. 

3. Tidak ada perantara, interaksi terjadi pada individu. 

4. Komunikasi mengalir (berlangsung) ke dalam. 

5. Penerima yang menentukan waktu interaksi  

2.1.2 Koran 

 Koran adalah medium massa utama bagi orang untuk memperoleh berita.  Di sebagian 

besar kota, tidak ada sumber berita yang bisa menyamai keluasan dan kedalaman liputan 

berita koran.  Ini memperkuat popularitas dan pengaruh koran.  Di sebagian besar komunitas, 

koran meliput berita secara lebih mendalam ketimbang media saingannya.  Koran 

mengandung isi yang amat beragam-berita, saran, komik, opini, teka-teki silang, dan data.  

Semuanya ada untuk dibaca sekehendak hati.  Beberapa orang langsung membaca tabel pasar 

saham, yang lainnya langsung membuka berita olahraga atau tulisan kolumnis favorit.  

Berbeda dengan radio dan televisi dimana seseorang harus menunggu untuk melihat berita 

yang diinginkan.  Masyarakat menyenangi koran, ia menjadi penting sebagai medium karena 

dapat beradaptasi dengan gaya hidup yang senantiasa berubah-ubah. 

2.1.3 Majalah 

 Majalah adalah sebuah medium kegemaran para elite Inggris pada pertengahan tahun 

1700-an.  Sebuah majalah merupakan sekumpulan artikel atau kisah yang diterbitkan teratur 

secara berkala.  Di dalamnya, sebagian besarnya diisi dengan ilustrasi.  Selain itu, majalah 

menampilkan beragam informasi, opini dan hiburan konsumsi massa.  Majalah dirancang 

untuk disimpan dalam waktu yang lebih lama dibandingkan surat kabar (Danesi, 2010: 89-

90).  Menurut Sastropoetro, surat kabar dan majalah adalah media pers.  Sebagai media 

massa, dua barang cetakan ini memiliki fungsi untuk hiburan, informasi, dan pengulas atau 

interpretasi yang sering juga diartikan sebagai penafsir (Sastropoetro, 1984:69).  Walter 

Hegeman mengklasifikan majalah-majalah yang disebarkan ke dunia (global magazines) 

dalam tiga kelompok, yaitu: 

 Trade Magazine: Majalah yang dapat terhadap para peminat dalam rangka 

profesinya masing-masing. 

 Class and group magazines: majalah yang bertujuan untuk memajukan proses 

integrasi berbagai kelompok sosial di masyarakat. 
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 Spare Time Magazine: majalah yang membantu para pembacanya yang berasal 

dari berbagai profesi, kelas dan organisasi untuk menyibukkan diri di waktu 

senggang (Sastropoetro, 1984:74). 

2.1.4 Media Komunitas 

   Pawito dalam jurnalnya (Media Komunitas dan Media Literacy, 2007) 

menjelaskan secara sederhana, media komunitas merupakan jenis media yang hadir di 

dalam lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu, ia dikelola serta diperuntukan bagi 

warga komunitas tertentu.  Karakter utama dari media komunitas dengan demikian adalah 

(a) memiliki jangkauan terbatas (lokal), (b) menampilkan isi yang bersifat kontekstual 

mengacu pada kondisi komunitas, (c) pengelola serta target adalah orang-orang dari 

komunitas yang sama, dan (d) hadir dengan misi melayani – tidak ada orientasi mencari 

keuntungan modal (capital gain).  Setelah periode reformasi berlalu, terdapat semacam 

dorongan untuk membangun media komunitas, yang nantinya akan dimanfaatkan secara 

optimal dalam upaya pemberdayaan masyarakat sekaligus partisipasi dalam 

pembangunan daerah.  Media komunitas memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk 

dapat dijadikan tumpuan dalam upaya penyebarluasan informasi sekaligus 

menggelorakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, terkhusus pembangunan 

daerah. 

2.1.5 Peran & Fungsi Media Massa 

Dalam menjalankan paradigmanya, media massa berperan: 

1. Sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu perannya sebagai media edukasi.  

Media massa menjadi media yang setiap saat mendidik masyarakat agar menjadi 

cerdas, terbuka pikirannya, dan menjadi masyarakat yang maju. 

2. Media massa juga berperan sebagai media informasi, yaitu media yang setiap saat 

menyampaikan informasi kepada masyarakat.  Dengan informasi yang terbuka dan 

jujur serta benar disampaikan media massa kepada masyarakat, maka masyarakat 

akan menjadi kaya dengan informasi.  Sebaliknya pula, masyarakat akan menjadi 

informatif, mereka secara aktif dapat menyampaikan informasi yang jujur kepada 

media massa.  Selain itu, informasi yang banyak dimiliki oleh masyarakat menjadikan 

mereka sebagai masyarakat dunia yang dapat berpartisipasi dengan berbagai 

kemampuannya. 
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3. Terakhir, media massa berperan sebagai media hiburan.  Sebagai Agent of Change, 

media massa juga menjadikan institusi budaya, yaitu institusi yang setiap saat menjadi 

corong kebudayaan, katalisator perkembangan budaya. Sebagai Agent of Change 

yang dimaksud adalah juga mendorong agar perkembangan budaya dapat bermanfaat 

bagi manusia bermoral dan mencegah berkembangnya budaya-budaya yang justru 

merusak peradaban manusia dan masyarakatnya (Fuad Abbas; 92, 2013) 

 

2.1.6 Fungsi Pers 

 Pers adalah sarana yang menyiarkan produk jurnalistik.  Fungsi pers berarti fungsi 

jurnalistik (Onong Uchjana Effendi, 1993, 93).  Pers pada zaman modern ini tidak lagi 

berfungsi hanya sebagai sarana menyiarkan informasi melainkan juga berfungsi untuk 

mendidik, menghibur dan mempengaruhi khalayak melakukan kegiatan tertentu.  Berikut 

penjelasan keempat fungsi pers; 

 Menyiarkan Informasi.  Ini merupakan fungsi surat kabar yang pertama dan utama.  

Khalayak mencari surat kabar karena memerlukan informasi mengenai berbagai hal, 

seperti peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang dilakukan 

orang lain, dsb. 

 Mendidik.  Sebagai sarana pendidikan massa, surat kabar memuat tulisan-tulisan yang 

mengandung pengetahuan, sehingga khalayak pembaca bertambah pengetahuannya.  

Fungsi mendidik ini dapat dilakukan implisit dalam bentuk berita, dapat juga secara 

eksplisit dalam bentuk artikel atau tajuk rencana. 

 Menghibur.  Artikel yang bersifat hiburan dimuat untuk mengimbangi berita-berita 

berat (hard news) dan artikel berbobot lainnya.  Konten yang bersifat hiburan ini bisa 

berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, 

karikatur, ataupun berita human interest, dan kadang juga bisa tajuk rencana. 

 Mempengaruhi.  Fungsi ini menyebabkan surat kabar memegang peranan penting 

dalam kehidupan masyarakat.  Fungsi mempengaruhi ini secara implisit tertera pada 

berita, sedangkan seccara eksplisit pada tajuk rencana dan artikel.  Sedangkan untuk 

bidang perniagaan terdapat pada iklan yang dipesan oleh perusahaan-perusahaan. 
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2.1.7 Pembingkaian Media 

 Dalam sebuah perdebatan mengenai isu yang kontroversial, adalah suatu hal yang wajar 

melihat masing-masing pihak berjuang untuk menentukan – atau membingkai – isu tersebut 

dengan istilahnya sendiri.  Riset pada kuesioner publik menujukkan bahwa opini publik akan 

suatu isu dapat berubah drastis tergantung pada bagaimana perumusan pertanyaan sebuah 

media.  Media berita cenderung untuk membingkai isu-isu dengan pelbagai cara.  Bingkai 

(frame) dapat didefinisikan sebagai “gagasan pengaturan pusat untuk isi berita yang 

memberikan konteks dan mengajukan isu melalui penggunaan pilihan, penekanan, 

pengecualian, dan pemerincian” (Tankard, Hendrickson, Silberman, Bliss, dan Ghanem, 

1991). 

 Konsep pembingkaian ini berguna bagi pengkajian liputan berita media.  Sedikit banyak, 

konsep ini menyajikan sebuah pandangan baru untuk mengganti paradigma lama yang 

meneliti “objektivitas dan prasangka” media (Hacket, 1984).  Penelitian prasangka cenderung 

berfokus pada apakah liputan berita positif, netral atau negatif terhadap calon, gagasan, atau 

kelembagaan.  Begitu seseorang mulai berpikir dari segi pembingkaian, konsep lama 

mengenai prasangka tampak agak sempit dan sederhana.  Di samping memungkinkan lebih 

banyak analisis liputan berita yang piawai, keuntungan lainnya adalah pembingkaian 

mungkin membantu kita memahami bagaimana orang memproses berita.  Misalnya, 

pembingkaian berita mungkin mempunyai dampak yang penting pada cara ingormasi dalam 

cerita itu diproses dan disimpan (Bleske, 1995).  Beberapa cara pembingkaian berita bisa 

“menyentak” gagasan atau skema tentang sebuah topik yang sudah ada di benak orang 

dengan lebih baik daripada cara-cara lain. 

 Pembingkaian berita terkadang dihasilkan oleh trik-trik khusus yang diakses pada awal 

pemrosesan cerita.  Perlengkapan ini meliputi headline, lead (paragraf awal berita), pull 

quote (kutipan yang diambil dari artikel dan dicetak dengan huruf besar), nut graph (paragraf 

kunci dalam artikel yang menceritakan isi artikel itu).  Perlengkapan ini kadang-kadang 

sesuai dengan kategori advance organizer.  Konsep Advance Organizer berdasar pada 

gagasan bahwa informasi yang disimpan di kepala manusia diatur dalam sebuah hierarki, 

dengan informasi spesisfik dikelompokkan di bawah prinsip-prinsip yang lebih luas 

(Ausubel, 1960).  Advance organizer memberi suatu struktur umum yang digunakan untuk 

mengatur informasi spesifik sebelum informasi tersebut disajikan. 
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 Riset menunjukkan bahwa pembingkaian media bisa mempunyai dampak pada cara 

anggota audiensi akhirnya menafsirkan sebuah isu.  Seorang peneliti (Iyegar, 1991) 

menyatakan bahwa sebagian dari pembingkaian penting yang dilaksanakan oleh media 

berhubungan dengan pengajuan siapa yang bertanggung jawab atas suatu masalah dan siapa 

yang dapat membantu memberi cara untuk perbaikan masalah tersebut. 

2.2 KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Kerangka Berpikir Penelitian 

 Surfing atau selancar merupakan olah raga yang digemari oleh masyarakat Indonesia.  

Walaupun kebanyakan penggiatnya merupakan masyarakat pesisir yang memiliki ombak 

bagus.  Gerry Lopez merupakan salah seorang surf legend yang memperkenalkan ombak Bali 

serta G-Land (Jawa Timur) kepada dunia, semenjak itu banyak peselancar dunia datang ke 

Indonesia untuk melakukan ekspedisi selancar.  Bali adalah pulau yang selalu menjadi 

incaran utama peselancar karena perairannya yang terkenal hangat dan ombak yang kokoh.  

Itu sebabnya Bali mendapat peringkat ke-8 sebagai tempat selancar terbaik dunia serta 
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Media Cetak 
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menjadikannya sebagai gudang peselancar.  Peselancar manca negara dapat ditemukan di 

pulau ini, walau begitu penggiatnya tidak semata warga asing melainkan juga lokal Bali.  

Dalam perkembangannya, majalah surfing (selancar) mulai bermunculan, termasuk Magic 

Wave yang lahir pada tahun 2002.  Berawal sebagai media cetak yang berbentuk koran, 

Magic Wave banyak bereksperimen dengan bentuknya hingga akhirnya menetap sebagai 

majalah di tahun 2014.  Jika dibandingkan dengan majalah selancar lainnya yang ada di Bali, 

Magic Wave merupakan majalah yang condong pada perkembangan selancar lokal.  Piping 

selaku pemilik mendedikasikan majalahnya sebagai wahana yang menampung keinginan 

warga lokal untuk mendapat perhatian publik.  Magic Wave telah berdiri selama 14 tahun dan 

jangkauannya tidak hanya sebatas pulau Bali melainkan seluruh Indonesia bahkan dunia.  Hal 

ini tentu menjadi fenomena tersendiri dalam dunia media, khususnya media komunitas.  

Karena daya jangkaunya yang luas inilah, perlu benar-benar ditelaah apakah Magic Wave 

sebagai media komunitas yang mendukung lokal tetap mempertahankan visi serta misinya.  

Analisis framing merupakan teori serta metode yang digunakan untuk meneliti.  Sedangkan 

model analisis yang digunakan adalah model analisis William Gamson dan Andre 

Modigliani.  Dalam pendapatnya Gamson & Modigliani mengemukakan bahwa framing 

merupakan “gugusan ide yang terorganisir”.  Magic Wave selaku majalah selancar yang 

mendukung selancar lokal harus mengemas majalahnya sedemikian rupa (baik dari segi 

konten hingga tampilan) agar masyarakat mampu menangkap pesan tersembunyi yang ingin 

disampaikan. 

 


