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2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Media Massa 

Pada dasarnya media massa sebagai bagian dari komunikasi massa memiliki 

beberapa fungsi, adapun fungsi itu adalah pengawasan, korelasi, transmisi warisan sosial, 

dan hiburan (Abrar, 2011: 19). Wilbur Schramm menggunakan istilah lain mengenai 

fungsi – fungsi ini, yaitu fungsi sebagai penjaga, forum, guru, dan hiburan (dalam Rivers, 

William L et al, 2008: 34).  

Media massa adalah alat atau sarana yang digunakan dalam penyampaian pesan dari 

sumber (komunikator) kepada khalayak (komunikan/penerima) dengan menggunakan 

alat – alat komunikasi mekanis, seperti surat kabar, radio, televisi, film , dan internet 

(Suryawati, 2011: 37). Fungsi pengawasan merupakan fungsi di mana media melakukan 

kontrol terhadap kehidupan sosial di mana per situ ada. Dengan kata lain, pers menjadi 

watchdog yang harus membela kepentingan masyarakat (Abrar, 2011: 22). Rivers (2008: 

34) menjelaskan mengenai fungsi ini dengan menjelaskannya sebagai penjaga seperti 

sesepuh yang ada dalam masyarakat kuno. Penjagai ini bekerja untuk memantau 

lingkungan dan mendeteksi berbagai ancaman dan masalah, juga berbagai peluang dan 

dukungan, kemudian memberitahukan hal tersebut kepada para warga masyarakat agar 

dapat menyesuaikan diri.  

Sebagai fungsi forum, di sini media massa menjadi tempat ajang diskusi. Dalam 

menentukan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi suatu tantangan, masyarakat 

menggunakan sistem komunikasi sebagai sebuah forum untuk mencapai sebuah 

kesepakatan. Masyarakat tradisional mencapai kesepakatan tersebut dengan pembicaraan 

langsung, sementara pada masyarakat modern forum untuk mencapai kesepakatan 

tersebut dilakukan melalui media massa. 

 



Sebagai guru, mediamassa berfungsi juga untuk menyampaikan / meneruskan 

warisan sosial. Media massa meneruskan nilai – nilai, norma, kebudayaan, dan lainnya 

dari seseorang ke orang lain, bahkan dari satu generasi ke generasi yang lain.  

Fungsi terakhir adalah fungsi sumber hiburan. Dengan fungsi menghibur ini banyak 

individu akan lebih mampu bertahan menghadapi ekspose komunikasi massa, termasuk 

penafsiran dan saran – sarannya. Gery Steiner (dalam Rivers, William L et al, 2008: 34-

35). Ia pun juga menegaskan bahwa fungsi hiburan ternyata bukan saja hanya 

menyenangkan, tetapi juga bisa mendidik.  Adapun menurut Abrar (2011: 27),cara yang 

dilakukan media untuk menghibur khalayak adalah seperti menampilkan cerita fiksi. 

Tidak hanya itu, terdapat juga enam perspektif mengenai peran media massa 

menurut McQuaill (Suryawati, 2011: 37). 

1. Media massa sebagai penunjuk arah berbagai ketidapastian atau alternative yang 

beragam. 

2. Media massa adalah refleksi fakta, terlepas dari rasa suka atau tidak suka. 

3. Media massa sebagai interkulator, tidak sekadar tempat “lalu lalang” informasi, tetapi 

memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif. 

4. Media massa sebagai sarana belajar untuk mengetahui berbagai informasi dan 

peristiwa. 

5. Media massa sebagai sarana untuk mensosialisasikan berbagai informasi atau ide 

kepada publik untuk memperoleh tanggapan / umpan balik. 

6. Media massa sebagai filter yang menyeleksi berbagai informasi dan issue yang layak 

mendapat perhatian atau tidak. 

 

 

 

 

 



2.1.1.2 Surat Kabar 

Seperti yang sebelumnya telah dibahas pada bab I, surat kabar merupakan 

salah satu dari sekian banyak media massa dan merupakan media massa tertua di 

dunia. Sebab, media ini telah ada jauh sebelum media massa seperti televisi, 

radio, dan sebelum internet hadir. Surat kabar juga merupakan media komunikasi 

yang berisikan informasi aktual dari berbagai aspek kehidupan, seperti politik, 

ekonomi, sosial, criminal, budaya, seni, olahraga, luar negeri, dalam negeri, dan 

sebagainya. 

Surat kabar sebagai media cetak juga memiliki keterbatasan. Media massa ini 

hanya bisa dinikmati oleh mereka yang melek huruf, sebab hanya dapat 

menampilkan gambar dan tulisan. Berbeda dengan media lain yang dapat 

dinikmati melalui suara atau suara dan gambar bergerak seperti radio dan televise 

(Cangara, H. Hafied 2007: 127). 

Surat kabar memiliki beberapa kelebihan, antara lain mampu menyajikan 

informasi/berita secara komperehensif, bisa dibawa kemana – mana, bisa 

didokumentasikan, bisa dibaca berulang – ulang, dan mudah diperoleh jika 

diperlukan (Suryawati, Indah, 2011; 40 – 41). 

2.1.1.3 Rubrik 

Menurut Effendy, rubrik merupakan ruang pada halaman surat kabar, 

majalah, atau media cetak lainnya mengenai aspek atau kegiatan dalam kehidupan 

masyarakat (Effendy, 1989: 316).  

Rubrik merupakan ruangan / bagian yang ada dalam surat kabar dengan satu 

judul atau kepala karangan yang tetap. Sebagaimana yang dikatakan dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia online rubrik didefinisikan sebagai kepala 

karangan atau ruangan tetap dalam surat kabar, majalah, dan lain – lain
1
. 

 

                                                             
1 Diambil dari http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php pada tanggal 27 Maret 2018 

http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php


 

2.1.1.4 Berita 

Menurut Edward Jay Friedlander dkk menyebutkan berita adalah apa yang 

harus anda ketahui yang tidak anda ketahui. Berita adalah apayang terjadi 

belakangan ini yang penting bagi anda dalam kehidupan anda sehari – hari. Berita 

adalah apa yang menarik bagi anda, apa yang cukup menggairahkan anda untuk 

mengatakan kepada seorang teman. Berita adalah apa yang dilakukan oleh 

pengguncang dan penggerak tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk 

mempengaruhi kehidupan anda (Kusumaningrat dan Kusumaningrat 2005: 39). 

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

Kedua adalah lead atau teras berita, yang merupakan sari dari berita itu. 

Lead merupakan laporan singkat yang berisi klimaks dari peristiwa yang 

dilaporkannya. Untuk itu, lead harus mampu melukiskan peristiwanya sesingkat 

mungkin, dalam arti semua fakta utama dari peristiwa yang diberitakannya dapat 

memenuhi rasa penasaran pembaca. 

Konstruksi ketiga dari berita adalah body atau tubuh berita. Tubuh berita 

bertujuan untuk melengkapi dan memperjelas fakta atau data yang disuguhkan 

dalam lead. Disinipembaca berita akan mengetahui secara rinci berita yang telah 

disuguhkan sedikit pada bagian lead(Suhandang 2010: 115 - 130). 

Tidak hanya itu, 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. 

 



2.1.2 Kapitalisme 

Dalam ideologi kapitalisme, yang berkembang adalah persaingan. Demi 

persaingan, produktivitas prouksi harus ditingkatkan terus – menerus. Artinya, 

biaya produksi perlu ditekan serendah mungkin sehingga hasilnya dapat dijual 

semurah mungkin dan dengan demikian menang terhadap produksi saingan 

(Mangis dalam Haryoso, et al, 2006: 56). 

Kapitalisme merupakan sebuah ajaran bahkan suatu falsafah tentang 

kehidupan bermasyarakat, khsususnya dalam bidang pemenuhan masyarakat akan 

materi, tegasnya akan kebutuhan akan barang dan jasa (Sumawinata, 2004: 223). 

Menurut aliran kapitalisme, dalam sebuah perekonomian akan terjadi 

pertumbuhan ekonomi yang pesat bila para pemilik modal dan alat – alat produksi 

atau pengusaha memperoleh laba sebesar – besarnya dalam kegiatan usahanya. 

Hal itu akan berdampak pada kemakmuran bagi orang – orang yang berada di 

bawahnya dengan logika berpikir bahwa kekayaan yang berlimpah secara 

otomatis akan menetes ke bawah atau lebih populer dengan istilah trickle down 

effect(Haryoso, et al, 2006: 55). 

 

2.1.3 Pembangunan 

Pembangunan menurut Cleveland dan Lubis (dalam Harun dan Ardianto, 2012: 11) 

harus diusahakan sebagai upaya meneyeluruh untuk memenuhi semua kebutuhan dan 

aspirasi manusia untuk hidup sesuai martabat kemanusiaannya, materiil maupun spiritual, 

secara intelektual dan bahkan juga artistiknya. 

Pembangunan sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari 

suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang dinilai lebih tinggi. 

Pembangunan adalah proses perubahan yang bersifat multidimensi menuju kondisi yang 

semakin mewujudkan hubungan yang serasi antara kebutuhan dan sumber daya melalui 

pengembangan kapasitas masyarakat (Harun dan Ardianto, 2012: 12 & 14).  



2.1.3.1 Pembangunan Ekonomi Daerah 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Yaitu suatu proses yang 

mencakup pembentukan institusi – institusi baru, pembangunan industri – industri 

alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk 

dan jasa yang lebih baik, indentifikasi pasar – pasar baru, ahli ilmu pengetahuan, 

dan pengembangan perusahaan – perusahaan baru (Arsyad, 2010 : 374). 

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses di mana pemerintah 

daerah dan masyarakat mengelola setiap sumberdaya yang ada dan membentuk 

suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk 

menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan 

ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. 

2.1.4 Analisis Framing 

Dalam analisis framing, yang dilakukan pertama kali adalah melihat bagaimana 

media mengkosntruksi realitas. Peristiwa dipahami bukan sesuatu yang taken for granted. 

Sebaliknya, wartawan dan media lah yang secara aktif membentuk realitas. Dalam 

penelitian framing yang menjadi titik persoalan adalah bagaimana realitas / peristiwa 

dikonstruksi oleh media. Lebih spesifik lagi, bagaimana media membingkai peristiwa 

dalam konstruksi tertentu. Sehingga, yang menjadi titik perhatian bukan apakah media 

memberitakan negative atau positif, melainkan bagaimana bingkai yang dikembangkan 

oleh media (Eriyanto, 2007: 7). 

Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara – cara 

atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, 

penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih 

berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. 

Dalam kata lain, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau 

cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. 

Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, 

bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana berita 

tersebut (Nugroho, Eriyanto, Surdiasis dalam Sobur, 2006: 162). 



Secara sederhana, analisis framing merupakan analisis yang digunakan untuk 

mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, actor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh 

media. Bagaimana media memahami dan memaknai realitas, dan dengan cara apa realitas 

itu ditandakan. Dengan kata lain, analisis ini digunakan untuk melihat bagaimana aspek 

tertentu ditonjolkan atau ditekankan oleh media (Eriyanto, 2012: 3&4). 

 

2.1.4.1 Analisis Framing Pan dan Kosicki 

Dalam analisis ini, Pan dan Kosicki melihat bahwa media dapat 

membentuk bingkai dan kemasan tertentu kepada khalayak, dan bagaimana 

partisipan politik melakukan pemaknaan dan konstruksi atas peristiwa untuk 

disediakan kepada publik. Khalayak sendiri yang juga akan melakukan proses dan 

pemaknaan yang berbeda atas suatu isu atau peristiwa (Eriyanto, 2012: 290). 

Ada dua konsep framing yang saling berkatian menurut Pan dan Kosicki, 

yaitu konsep psikologi dan konsep sosiologi. Framing dalam konsepsi psikologi 

ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam 

dirinya. Framing berkaitandengan struktur dan proses kognitif, bagaimana 

seseorang mengolah sejumlah informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu. 

Framing di sini dilihat sebagai penempatan informasi dalam suatu konteks yang 

unik dan menempatkan elemen tertentu dari suatu isu dengan penempatan lebih 

menonjol dalam kognisi seseorang. Sedangkan konsepsi sosiologis lebih melihat 

pada bagaimana konstruksi sosial atas realitas. Frame dipahami sebagai proses 

bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan 

pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas di luar dirinya 

(Eriyanto, 2012: 291). 

 

 

 



2.2 Penelitian Terdahulu 

2.2.1 Peranan Media Cetak Lokal dalam sebuah Pembangunan 

Sebelumnya, memang telah ada penelitian mengenai media lokal dan 

pembangunan. Penelitian tersebut dilakukan oleh Nicholas Kim mahasiswa program 

Pasca Sarjana di Universitas Surabaya, pada tahun 2008 silam. Penelitian ini diberi judul 

“Peran Media Cetak Lokal Dalam Sebuah Pembangunan, Dan Pengaruhnya Terhadap 

Pengembangan Wilayah Kota”.Penelitian ini dilakukan terhadap media lokal di Surabaya 

dengan kaitannya pada pembangunan di kota tersebut. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengetahui faktor – faktor yang mendorong terbitnya media cetak lokal, mempelajari 

peranan media cetak lokal terhadap pembangunan Kota Surabaya, mengambil persepsi 

para pengambil keputusan terhadap media cetak lokal dalam kehidupan sehari – hari, dan 

untuk mengetahui pengaruh media cetak lokal terhadap pembangunan di Kota 

Surabaya.Berbeda dengan penelitian di atas, dalam penelitian ini, penulis hanya berfokus 

kepada ideologi yang dimiliki media cetak lokal. Serta menegaskan, bagaimana ideologi 

tersebut bisa tampak dalam berita – berita yang akan disajikan. Sehingga peneliti mampu 

melihat realitas seperti apa yang ditampilkan oleh media ini dalam pemberitaannya. 

Terkhusus, realitas yang dalam kaitannya dengan proses pembangunan di Kota 

Magelang. Selain itu, metode yang digunakan punakanberbeda, peneliti akan lebih 

menggunakan metode analisis framing untuk mencari tahu jawaban yang sebenarnya.  

 

2.2.2 Tokoh Nazarudin dalam PemberitaanMetro TV& TV One 

Selain penelitian yang di atas, terdapat juga penelitian yang menggunakan metode 

analisis framing.Metode yang juga digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian 

ini.Penelitian ini dilakukan oleh Yessyca Shella, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas 

Kristen Satya Wacana pada tahun 2012.Namun, pada penelitian ini lebih terfokus kepada 

media elektronik televisi.Terdapat dua macam media yang menjadi unit amatan dalam 

penelitian tersebut, yaitu stasiun TVOne dan MetroTV.Di mana dalam penelitian tersebut 

ingin melihat pada framing kedua stasiun televisi tersebut dalam mengkonstruksi realitas 

pemberitaan Nazarudin. Serta faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi framing kedua 

media tersebut. Bagaimana kedua stasiun televisi tersebut membingkai peristiwa tersebut 

dan menyajikannya dalam bentuk berita. 



Jika dalam penelitian tersebut, titik beratnya adalah untuk melihat framing dan 

faktor – faktor apa saja yang mempengaruhinya, maka berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan di sini. Dalam penelitian ini, peneliti justru ingin melihat apa ideologi yang 

dimiliki oleh media Magelang Ekspres. Serta bagaimana proses pembangunan di Kota 

Magelang tersebut ditampilkan.  

 

2.2.3 Kasus Hambalang Pada Rubik Online TintaMerahNews.Com  

Adapun penelitian metode analisis Framing tentang media online. Penelitian 

tersebut telah dilakukan oleh Rizska Hamalis mahasiswa program Pasca Sarjana di 

Universitas Jayabaya Jakarta, pada tahun 2013. Penelitian ini diberi judul “Analisis 

Framing Berita Tentang Kasus Hambalang “Anas Urbaningrum” Pada Rubrik Media 

Online TintaMerahNews.Com Periode Februari 2013”.Penelitian ini dilakukan terhadap 

media online lokal di Jakarta dengan sebuah kasus Hambalang.Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui framing berita tentang kasus Hambalang “Anas Urbaningrum” 

pada rubik media online TintaMerahNews.com pada periode 2013. Selain itu, peneliti 

juga juga terfokus pada ideologi yang dimiliki oleh media online tersebut, sehingga dapat 

menjelaskan bahwa ideologi tersebut bisa tampak dalam berita – berita yang hendak 

ditampilkan. 

 

 2.2.4 Peran Media Cetak Terhadap Pembangunan Pasar Modern 

Selain itu terdapat juga analisis framing tentang media cetak Magelang Ekspres. 

Penelitian tersebut telah dilaksanakan oleh Immanuel Dwi, Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 2010. Pada penelitian tersebut lebih 

terfokus pada masyarakat setempat yang telah terkena oleh dampak dari pada 

pembangunan pasar modern tersebut. Selain itu, dalam penelitiannya penulis juga 

mendalami bagaimana media tersebut membingkai sebuah peristiwa demi peristiwa agar 

dapat di informasikan pada masyarakat setempat. Tidak hanya itu, penulis juga menelaah 

lebih dalam mengenai peran dari media cetak tersebut dalam merangkai sebuah kejadian 

agar dapat disampaikan pada masyarakat setempat. 



2.3 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian Headline News Rubrik Metropolis  

 Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa peneliti melihat permasalahan ini dari 

beritadalam rubrik Metropolis, surat kabar harian lokal Magelang Ekspres. Dalam khasus 

penelitian ini, yang diangkat adalah berita mengenai persoalan pembangunan Supermarket Super 

Indo.Dalam pemahaman paradigma konstruktif, sebuah berita ada karena adanya hasil dari 

konstruksi berbagai macam pihak. Terutama pihak yang ada di dalam media pembuat berita 

tersebut. 

Dengan pemahaman bahwa sebuah berita merupakan hasil konstruksi, maka penulis ingin 

mengetahui lebih dalam tentang media ini dalam melakukan konstruksi beritanya. Selain dari 

paradigma konstruktif, peneliti juga menggunakan pemahaman peran komunikasi dalam 

pembangunan. Dalam pengertian ini, peneliti ingin juga melihat bagaimana peran framing yang 

ditonjolkan oleh media ini dalam pembangunan di Kota Magelang. Dari situlah kemudian akan 

dapat terlihat ideologi yang dimiliki oleh Magelang Ekspres serta realitas yang terdapat dalam 

berita – beritanya. 
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