
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Media massa memberikan berbagai macam informasi yang menjadi kebutuhan 

masyarakat.Sebab, dalam masyarakat yang berkembang, manusia tidak hanya sekedar 

memerlukan kebutuhan sandang dan pangan saja. Lebih dari itu, manusia juga memerlukan 

kebutuhan lain seperti kebutuhan akan informasi.Perkembangan media massa menjadi sangat 

pesat ini memang perlu diapresiasi. Sebab media massa merupakan jawaban bagi kehidupan 

masyarakat yang merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki 

hasrat yang besar untuk berkomunikasi dengan sesamanya (Abrar, 2011: 7). 

 

Di sini peran media menjadi jembatan bagi manusia yang satu dengan manusia yang lain 

melalui informasi yang disediakan oleh media tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan 

oleh Harun dan Ardianto mengenai semangat pembangunan. Dijelaskan bahwa pembangunan 

yang sebenarnya tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok manusia (pangan, sandang, papan, 

kesehatan) melainkan juga apa yang disebut kebutuhan kultural manusia, seperti pendidikan, 

informasi, martabat kemanusiaan, dan kekayaan spiritual dalam berbagai bentuknya (Harun 

dan Elvinaro, 2012: 11).  

Surat kabar yang merupakan salah satu bentuk media massa tentu memiliki peranan 

seperti media massa lainnya. Beberapa macam peranan dapat diberikan di tengah kehidupan 

masyarakat. Salah satunya adalah untuk memberikan informasi, seperti yang telah sedikit 

dibahas di atas. Dalam fungsinya sebagai penyedia informasi, surat kabar memberikan 

informasi (to inform) mengenai fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar kehidupan 

manusia yang patut diketahui publik. Dengan informasi yang terbuka, jujur, dan benar yang 

disampaikan surat kabar kepada masyarakat, akan menjadikan masyarakat kaya terhadap 

informasi. Dengan banyaknya informasi yang dimiliki masyarakat, akan dapat menjadikan 

masyarakat sebagai masyarakat dunia yang dapat berpartisipai dengan berbagai 

kemampuannya (Mondry, 2008: 84 – 85). 



 

Surat kabar juga memiliki peranan untuk menghibur (to entertain) khalayak.Fungsi 

menghibur ini bertujuan untuk mengimbangi konten berat / yang berbobot seperti di 

dalamnya berita yang telah diberikan oleh media massa. Sehingga, melalui hiburan yang 

disajikan oleh media ini, pikiran khalayak dapat kembali menjadi segar. Selain fungsinya 

sebagai penyedia informasi, surat kabar juga berfungsi untuk mendidik (to educate) 

masyarakat.Dalam hal ini surat kabar menyajikan tayangan / tulisan yang mengandung 

pengetahuan. Sebagai sarana untuk mendidik, surat kabar berperan agar masyarakat menjadi 

masyarakat yang cerdas, terbuka pikirannya dan menjadi masyarakat yang maju (Mondry, 

2008: 84).Selain ketiga fungsi di atas, media juga memiliki peranan untuk memengaruhi (to 

influence).Fungsi inilah yang menyebabkan surat kabar memiliki peranan penting di tengah 

kehidupan masyarakat. Dalam fungsinya sebagai alat untuk mempengaruhi, surat kabar 

merupakan sarana yang mampu melakukan kontrol sosial (Suryati, 2011: 38-39). 

 

Melalui sebuah gagasan – gagasan dan keterampilan yang diberikan, masyarakat yang 

sedang berkembang dapat semakin memiliki berbagai macam keterampilan yang baru dan 

terus mengembangkan diri.Surat kabar sebagai media komunikasi juga memiliki peranan 

dalam pembangunan di tengah kehidupan masyarakat. Melalui kemampuannya yang dapat 

menjangkau massa, surat kabar dapat memberikan laporan yang mendidik dan memotivasi 

masyarakat. Dalam hal ini, surat kabar dapat menanamkan gagasan - gagasan, sikap mental, 

dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan dalam masyarakat berkembang (Harun dan 

Ardianto, 2012: 161).  

 

Namun, media massatermasuk surat kabar dalam menjalankan fungsinya tentu tidak 

lepas dari faktor – faktor yang ada di dalam perusahaannya. Seperti ideologi ataupun visi 

misi dari perusahaan media massa itu sendiri. Sehingga, setiap program termasuk berita 

memiliki ideologi yang tersembunyi di dalamnya.Ideologi yang ada bisa ditunjukkan secara 

eksplisi, bisa juga terembunyi atau bersifat eksplisit. Di sini jelas menegaskan bahwa seluruh 

artefak media merupakan produk dari sebuah ideologi (Stokes, 2007: 83). Ideologi dan visi 

perusahaan inilah yang kemudian akan mengarahkan perusahaan media dalam menentukan 



content / program di dalamnya. Media akan memilih mana contentyang tepat untuk 

ditampilkan yang sesuai dengan visinya dan mana content yang tidak tepat.  

Selain itu, ideologi juga akan mengarahkan awak media dalam mengemas berita yang 

dimilikinya. Peristiwa yang terjadi tidak akan dipantulkan begitu saja oleh media itu seperti 

sebuah cermin. Namun realitas tersebut dikonstruksi terlebih dahulu oleh media itu sesuai 

dengan ideologinya. Sebab media bukanlah saluran yang bebas yang memberitakan realitas, 

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

pemihakannya (Eriyanto, 2012: 26). Seperti pernyataan Peter L. Berger bahwa realitas itu 

tidak dibentuk secara ilmiah atau seperti sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan.Tetapi 

sebaliknya, realitas tersebut dibentuk dan dikonstruksi (Eriyanto, 2012: 18). Latar belakang 

seperti rutinitas kerja, kerangka pikir,  ideologi  ini lah yang kemudian akan mengarahkan 

media / wartawan dalam mengkonstruksi realitas tersebut
1
.  

 

Sudut pandang yang digunakan oleh media memang akan sangat mempengaruhi 

pembacanya. Sebab, khalayak pembaca secara sadar atau tidak sadar  akan melihat persitiwa 

tersebut dari sudut pandang media yang dibacanya. Demikian juga halnya dengan 

penggunaan kata, kalimat serta gambar dalam berita tersebut juga akan mempengaruhi 

khalayak dalam melihat peristiwa tersebut. Ketika media memberikan label “penjahat” bagi 

sesorang yang mengambil barang milik orang lain. Maka khalayak juga akan mengatakan 

bahwa orang tersebut adalah penjahat. Namun, jika media mengatakan bahwa orang tersebut 

adalah “pahlawan” karena media tersebut juga menampilkan fakta bahwa apa yang 

diambilnya dibagikan kepada orang – orang miskin. Maka khalayak juga akan melihat orang 

tersebut sebagai “pahlawan”
2
. Di sini, pemahaman dan pemaknaan khalayak tidak tergantung 

pada realitas atau fakta, tetapi tergantung pada bagaimana realitas itu disajikan: bagaimana 

pesan dibingkai dengan kemasan tertentu  yang menyebabkan pemahaman tertentu dalam 

benak khalayak (Eriyanto, 2012: 84). 

 

 

                                                             
1Dalam buku Analisis Framing, Eriyanto menyederhanakan hal – hal yang mempengaruhi bagaimana seseorang 
memahami realitas disebut sebagai Skema. Dapat di lihat dalam Bab 5 mengenai Framing dan Skema Individu 
2Pemahaman ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Eriyanto 
mengulasnya kembali di buku Analisis Framing, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta) hlm. 84 – 85. 



 

Dalam penelitian ini, penulis mencoba melakukan penelitian pada media cetak 

Magelang Ekspres. Koran / surat kabar harian yang telah berdiri di Kota Magelang sejak 5 

Juli 2010. Media cetak ini juga merupakan satu – satunya surat kabar lokal yang ada di 

wilayah Kedu. Wilayah kedu mencakup Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kota 

Purworejo, Kabupaten Purworejo, Kota Temanggung, Kabupaten Temanggung, hingga Kota 

Wonosobo, dan Kabupaten Wonosobo. Ini berarti surat kabar ini menargetkan khalayak 

pembacanya adalah masyarakat Kedu itu sendiri.  

Dari segi penjualannya pun, surat kabar ini juga cukup diminati oleh masyarakat, 

terbukti bahwa setiap harinya surat kabar ini bisa terjual 20.000 eksemplar. Padahal pada 

awal berdirinya koran ini hanya mencetak sekitar 1.000 – 3.000 eksemplar saja. Selain itu, 

baru hampir 8 tahun setelah berdirinya, Magelang Ekspres sendiri telah mendapatkan 3 

penghargaan dari Jawa Pos Group sendiri, sebagai surat kabar dengan manajemen terbaik, 

pertumbuhan koran terbaik serta keuangan terbaik. Hal ini seperti yang telah disampaikan 

oleh Bapak Muhammad Sukron dalam wawancara pada tanggal 4 Januari 2018 silam
3
. 

 

“Banyak hal mengenai Magelang Ekspres, karena media cetak ini memang murni untuk 

Kota Magelang dan sekitar wilayah kedu. Dulu produksi cetak dari 1.000 hingga 3.000 an 

eksemplar per hari, namun sekarang sudah meningkat drastis hingga 20.0000 eksemplar. 

Dengan harapan, semoga masyarakat tetap minat untuk mengikuti kabar – kabar yang ada 

disekitar Kota Magelang dan Kedu. Dari tahun 2010, hingga saat ini kami masih berdiri 

untuk meneruskan dan mewartakan kabar – kabar bagi masyarakat.” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3Seputar Magelang Ekspres merupakan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sukron, Direktur dari 
Magelang Ekspres. Wawancara berlangsung di Kantor Magelang Ekspres, pada tanggal 4 Januari 2018 silam. 



 

 

 

Hal yang menjadi pusat perhatian bagi penulis pada surat kabar ini ada pada rubrik 

Metropolis, dimana rubrik tersebut membahas isu isu terkini yang sedang hangat di sekitar 

kota dan kabupaten Magelang. Dapat pula dikatakan sebagai Kota Metropolitan sesuai 

dengan judul rubriknya “metropolis”yang bermaksud, semangat dasar dari rubrik metropolis 

ini adalah untuk “memetropoliskan” Kota Magelang.Mendorong Kota Magelang menjadi 

Kota Metropolitan, berarti Magelang Ekspres sedang mendorong tingkatnya urbanisasi ke 

Kota Magelang.Mendorong produktifitas masyarakat terjadi di dalam gedung – gedung dan 

atar gedung. Gedung – gedung tersebut dapat berupa kantor – kantor, pabrik – pabrik, toko – 

toko, dan lain sebagainya (Adisasmita, 2005 : 24). Selain itu juga mendorong berorientasinya 

kegiatan masyarakat di pusat kota, sehingga pusat kota menjadi bertambah padat. Hal ini 

seperti yang dijelaskan oleh Adisasmita, bahwa kota metropolitan berkembang pesat karena 

arus urbanisasi yang sangat kuat. Berbagai kegiatan yang ditimbulkan cenderung beroientasi 

menuju ke pusat kota. Pusat kota menjadi bertambah padat dan semakin macet (Adisasmita, 

2005 : 84). 

 

Akibat dari arus urbanisasi yang meningkat, maka jumlah penduduk di kota akan 

menjadi bertambah pula. Oleh karena itu, perlu adanya sarana dan prasarana yang meningkat 

pula bagi masyarakat kota. Sarana dan prasarana itu diarahkan terutama untuk pengadaan 

tempat tinggal, tempat bekerja, sistem transportasi, dan rekreasi. Demikian juga dalam hal 

fasilitas ekonomi yang terdiri dari bank, pasar, hotel, restoran (Adisasmita, 2005 :86). 

 

Tidak hanya itu, peneliti juga mendapati salah satu headline berita dari Magelang 

Ekspres juga mengkritisi berbagai program dari pemerintah Kota Magelang. Sejak bulan 

November 2017 penulis telah mengamati bahwa headline berita ini selalu menampilkan 

berita – berita yang mengulas mengenai pemerintahan kota Magelang. Baik itu kebijakan 

publik yang dibuat, pembangunan kota dan tata ruang, aktivitas aparat, hingga aktivitas 

harian dari pemimpin Kota Magelang.Adapun berita mengenai kebijakan pemerintah yang 

mengijinkan Super Indo baru yang dinilai kurang tepat. Surat Kabar Magelang Ekspres mulai 



memberitakannya sejak tanggal 30 November 2017 hingga Februari 2018silam.Magelang 

Ekspres terus mengulasnya dengan sikap kritisnya. 

 

 

Selain berita mengenai Super Indo, juga berita mengenai pembangunan Kota Magelang 

itu sendiri yang dilihat dengan berbagai permasalahannya.Adapun berita tersebut seperti 

berita yang berjudul “Perlu Bunga Asli Untuk Memperindah Kota”. Dalam berita ini, 

Magelang Ekspres melihat pernyataan dari anggota Komisi C DPRD Kota Magelang bahwa 

pengadaan lampu lampion justru merusak brandkota Magelang. Magelang Ekspres mengutip 

pernyataan Bambang Jamal tersebut bahwa akan menjadi lebih baik bila bunga – bunga 

tersebut asli dan ditanam secara alami. Sebab selama ini sebuah lampu lampion dan bunga 

palsu tidak akanpernah bisa tumbuh, tetapi jika bunga asli dapat tumbuh dan menjadi tumbuh 

besar dan terlihat indah
4
. Selain pusat perbelanjaan dan tempat hiburan, Pemerintah Kota 

Magelang juga telah merubah tatanan kota. Seperti pembangunan trotoar yang semula paving 

diganti menjadi keramik, penataan pedagang kaki lima menjadi pusat wisata kuliner 

tersendiri, hingga merubah motto kota, yang semula Magelang Kota Harapan menjadi 

Magelang Kota Sejuta Bunga.  

 

 

Hal ini juga berimplikasi pada pemberian lampion – lampion bunga sebagai ikon Kota 

Magelang sebagai Kota Sejuta Bunga.Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan 

di Kota Magelang saat ini cukup pesat sekali. Pusat perbelanjaan didirikan di beberapa 

tempat di sekitar kotaMagelang. Seperti Artos (Armada Town Square)yang didirikan di 

perbatasan antara Kota dan Kabupaten Magelang (Daerah Mertoyudan), tiga Super Indo yang 

didirikan di dekat taman bermain Badakan, di dekat taman Kyai Langgeng, dan yang satu 

lagi di dekat Akademi Militer. Beberapa pusat hiburan seperti karaoke juga bermunculan dan 

kian menjamur seperti Olala, Happy Puppy, Vocuz, Inzome, dan Inul Vista. 

 

                                                             
4 Berita Magelang Ekspres dalam bagian Metropolis Kamis, 8 Januari 2018 yang berjudul “Perlu Bunga Asli Untuk 
Memperindah Kota” 



Dari penjelasan di atas, penulis ingin menelaah berita – berita yang terdapat dalamrubik 

Metropolis yang merangkai berita mengenai pembangunan yang sedang berlangsung di 

wilayah Kota Magelang.Selain itu, penulis ingin mengetahui bagaimana rubrik Metropolis 

menggambarkan realitasKota Magelang melalui adanya peristiwa pembangunan pusat 

perbelanjaan Super Indo dalam berita headline nya.Maka dari itu, penelitian ini oleh peneliti 

diberi judul Perangkaian Berita Superindo Pada Rubik Metropolis Di Media Cetak Magelang 

Ekspres (Analisis Framing Pan & Kosicki). 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan 

rumusan masalah yang ingin diteliti: 

Bagaimana Media Cetak Magelang Ekspres membingkai berita dalam realitas pembangunan 

salah satu pusat perbelanjaan Super Indo dalam rubik Metropolis? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah: 

Hendak menelaah lebih dalam, bagaimana pembingkaian berita pembangunan Superindo 

oleh media cetak Magelang Ekspres dalam rubik Metropolis dengan menggunakan analisis 

Framing Pan & Kosicki. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian yang memperkaya 

kajian ilmu komunikasi dalam bidang pers, terutama padakomunikasi pembangunan, 

Analisis Framing, dan Paradigma Kostruksionis. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan kepada masyarakat, terkhusus 

masyarakat Kota Magelang bahwa berita bukanlah suatu hal yang benar - benar netral 

dan alami. Melainkan, berita merupakan hasil dari konstruksi oleh sebuah media 

massa. 

 



 

1.5 Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi penelitiannya dalam masalah ideologi dari 

media tersebut. Secara harafiah berarti bahwa, peneliti ingin mengetahui paham apa yang 

digunakan oleh media tersebut dalam menjalankan rutinitasnya. Serta pada realitas 

pembangunan yang hendak ditampilkan. 

 

 

 

1. 6 Difinisi Konsep  

1. Headline  

Adalah informasi utama yang ingin disampaikan, biasanya diberikan ciri 

khusus agar mudah terlihat dan terbaca. Misalnya tulisan dicetak tebal dengan 

ukuran font yang besar dan menarik. Headline dapat ditemui pada media iklan 

ataupun informasi diantaranya poster, koran, majalah ataupun tabloid. Ada 

beberapa konstruksi berita, pertama adalah judul (headline) berita. Menurut 

Edward Jay Friedlander dkk, pada hakekatnya judul (headline) merupakan sebuah 

inti sari dari berita. Judul berita dibuat dalam satu atau dua kalimat pendek, tetapi 

cukup memberitahukan persoalan pokok peristiwa yang diberitahukan. Headline 

dibuat untuk memanggil khalayak agar mau membaca beritanya. 

 

2. Berita  

Merupakan laporan atau informasi terkini tentang sebuah peristiwa. Ada 

peristiwa, lalu dilaporkan atau di informasikan kepada publik melalui sebuah 

media. Menurut Suhandang (2010: 104) berita adalah laporan atau pemberitahuan 

tentang segala peristiwa aktual yang menarik perhatian banyak orang, peristiwa 

yang melibatkan fakta dan data yang ada di alam semesta ini, yang terjadinya pun 

aktual dan berimbang. 



3. Metropolis  

Kota yang menjadi pusat kegiatan tertentu, baik pemerintahan maupun 

industri dan perdagangan atau metropolitan. 

 

4. Media Cetak 

Menurut Ronald H. Aderson, media cetak adalah bahan bacaan yang 

diproduksi secara profesional seperti buku, majalah, dan buku petunjuk. Pada 

umumnya dipahami secara khusus, yang ditangkap ketika disebutkan „media 

cetak‟ adalah koran, buku, majalah dan sebagainya. 

 


