
BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Di era informasi saat ini, komunikasi tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan dan rutinitas kegiatan sehari-hari masyarakat (West dan Turner 2007, 

13). Komunukasi dan informasi saling berhubungan erat, dimana komunikasi 

merupakan alat penghubung interaksi manusia dengan informasi sebagai isi atau 

pesan yang disampaikan. Menyadari pentingnya kebutuhan akan komunikasi dan 

informasi mendorong manusia untuk berinovasi dalam hal penyediaan media 

komunikasi yang efektif serta memiliki kemampuan dalam memberikan informasi 

yang dibutuhkan secara faktual dan akurat.  

Menurut J.B. Wahyudi, media massa adalah 

Sarana menyebarluaskan informasi yang telah mengandung nilai berita. Media 
massa tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu media massa cetak dan media massa 
elektronik (Wahyudi 1996, 1).  

Media massa elektronik contohnya radio dan televisi, sedangkan media 

cetak contohnya koran, tabloid, dan majalah. 

Media massa cetak khususnya majalah memiliki pengelompokan tertentu. 

Dalam Ensiklopedia Britanica (2000) terdapat beberapa kategori majalah, salah 

satunya adalah Majalah Berita (News Magazine). News Magazine adalah salah 

satu bentuk publikasi yang menggabungkan unsur aktualitas peristiwa mingguan 

dengan peliputan mendalam (in-depth coverage) dengan penulisan feature 

mingguan personal. Majalah Berita memiliki isi dan topik berita yang bervariasi. 



Mulai dari isu politik, sosial, ekonomi, bisnis, kriminal, ilmu pengetahuan, 

kesehatan, bencana alam, sampai dengan isu-isu yang tidak formal fashion,  

olahraga, gadget, dan lain sebagainya. Contoh dari news magazine adalah TIME 

Magazine, Newsweek Magazine, dan The Week Magazine. 

Media massa pada dasarnya memiliki tujuan masing-masing baik dalam 

proses penyampaian informasi atau pesan sampai dalam pemberitaannya. Dalam 

penyampaian informasi atau pesan, tidak jarang media massa terjadi kesalahan 

dan berbagai kendala maupun kepentingan-kepentingan. Hal tersebut 

menyebabkan terjadinya ketimpangan arus dan juga substansi informasi pada 

media komunikasi (media massa). 

Ketimpangan informasi atau berita dapat terjadi baik dalam berita nasional 

maupun internasional. Arus berita internasional dan masalah budaya saat ini 

menjadi hal yang penting. Adams (1986) menemukan, sebuah media dalam 

meliput peristiwa bencana alam yang jumlah cakupan kematiannya tidak terlalu 

besar. Dari segi nilai berita kasus tersebut tidak memiliki nilai magnitude 

(luarbiasa) namun, media tersebut tetap menyiarkan. Hal tersebut dapat terjadi 

karena adanya kekuatan politik dan konflik yang lebih kuat mendominasi dalam 

pemilihan berita daripada penyeleksian berita karena faktor ekonomi atau kultur. 

(Herbert 2001, 1) 

Sebuah penelitian milik ahli peneliti Norwegia, Johan Galtung dan Mari 

Ruge, menjadi salah satu contoh dari adanya ketimpangan berita. Dalam 

penelitiannya, Galtung dan Ruge memusatkan pada bagaimana sebuah peristiwa 



(foreign news) menjadi berita di sebuah media. Secara spesifik, Galtung dan Ruge 

ingin melihat bagaimana berita internasional bisa menjadi sebuah berita atau tidak 

dalam surat kabar lokal di Norwegia. (Herbert 2001, 31) 

Dalam penelitiannya, Galtung dan Ruge mengambil berita mengenai krisis 

internasional di empat surat kabar lokal Norwegia. Hasil penelitian yang dianalisis 

melalui beberapa faktor, menjelaskan bahwa sebuah peristiwa tersebut menjadi 

suatu berita karena adanya faktor elite person, elite nations, sebuah peristiwa 

negatif (konflik), dan faktor kedekatan budaya. Hal ini menandakan bahwa tidak 

semua peristiwa dapat menjadi berita di sebuah media apabila tidak memiliki nilai 

berita (news values) dan faktor-faktor yang terkait: politik, ekonomi, dan faktor 

lainnya antar negara. 

Ketidak-merataan informasi juga dapat terlihat dalam pemberitaan 

mengenai bencana alam. Selama setengah abad 21 terhitung sejak tahun 2005, 

masyarakat dunia telah menyaksikan sejumlah berita mengenai bencana alam 

seperti gempa bumi, angin topan, tanah longsor, banjir, tsunami, dan bencana 

lainnya baik yang terjadi di lingkup nasional maupun internasional. Menurut data 

CRED CRUNCH yang diambil dari EM-DAT: The International Disaster 

Database, jumlah bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2001 hingga 2010 

telah terjadi sebanyak 350 (rata-rata) kali terdiri dari 28 gempa bumi (termasuk 

tsunami), 22 extreme temperatur, 175 banjir, 21 mass movement, 104 badai dan 6 

volcano, sedangkan pada tahun 2011 jumlah bencana alam yang terjadi sekitar 

250 kali yaitu terdiri dari 30 gempa bumi (termasuk tsunami), 11 extreme 

temperature, 138 banjir, 18 mass movement, 29 badai dan 6 volcano. Jumlah 



tersebut merupakan rata-rata dari seluruh jenis bencana alam yang terjadi di 

seluruh dunia, jenis bencana alam tersebut yakni bencana gempa bumi, banjir, 

angin badai, dan beberapa bencana lainnya (emdat.be 2012). 

Bencana alam yang terjadi pada abad 21 tersebut, tidak disiarkan secara 

keseluruhan oleh setiap media massa. Dalam hal ini, bencana alam memiliki nilai 

berita (news values); human interests, magnitude, dan nilai lainnya yang dapat 

dirasakan oleh konsumen media. Namun, seorang peneliti menemukan bahwa ada 

beberapa media yang gencar meliput peristiwa tersebut dan ada yang tidak gencar 

atau bahkan tidak sama sekali meliput pemberitaan itu.  

 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa media pada dasarnya 

memiliki tujuan tersendiri dalam proses penyampaian informasi atau pesan dalam 

pemberitaannya. Hal inilah yang disebut dengan agenda-setting media.  

Penelitian agenda setting telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya. Dalam American Journal of Public Health vol 98 No. 4, terdapat 

penelitian mengenai agenda setting yang dilakukan oleh Michael D. Barnes, Phd 

et al  yang berjudul “Analysis of Media Agenda Setting During and After 

Hurricane Katrina: Implications for Emergency Preparedness, Disaster 

Response, and Disaster Policy.” Penelitian tersebut menganalisis pemberitaan 

mengenai Badai Katrina dengan mengambil satu bulan artikel dalam empat koran 

harian. Analisis tersebut melihat dari sisi implikasi dari persiapan tanggap darurat 

serta tindakan terhadap bencana.  



Melanjutkan penelitian mengenai bencana alam dari Michael D. Barnes, 

dalam penelitian ini, Penulis mengunakan teori agenda setting karena terdapat 

ketidak-merataan informasi dalam sebuah pemberitaan mengenai bencana alam. 

Agenda setting tersebut berupa agenda media dalam pemberitaan bencana alam 

dalam sebuah media yaitu agenda dari Majalah Newsweek. 

I.2. Identifikasi Masalah 

 Salah satu bentuk komunikasi yang memainkan peran sangat penting 

dalam kehidupan manusia di era modern saat ini adalah komunikasi massa karena 

dari sinilah informasi di bawa dan di sampaikan ke seluruh pelosok daerah 

melalui saluran-saluran komunikasi massa. Menurut Tamburaka (2012, 15), 

komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan menggunakan media massa 

dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada 

khalayak luas. 

Media massa memiliki potensi untuk menyampaikan informasi dan 

menyusun isu-isu pada masyarakat; termasuk juga isu-isu mengenai realitas sosial 

yang dibentuk melalui media massa.  

Apriadi Tamburaka (2012, 22), Agenda Setting Theory adalah teori yang 

menyatakan bahwa media massa berlaku merupakan pusat penentuan kebenaran 

dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen yaitu kesadaran 

dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik 

serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa.  



Dalam Agenda Setting Theory, terdapat dua asumsi dasar yang paling 

mendasari penelitian tentang penentuan agenda (Tamburaka 2012, 23); pertama 

masyarakat pers dan media massa tidak mencerminkan kenyataan; mereka 

menyaring dan membentuk isu; kedua, konsentrasi media massa hanya pada 

beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih 

penting daripada isu-isu lain. 

Asumsi pertama yaitu Masyarakat pers dan media massa tidak 

mencerminkan kenyataan. Ide dasar pendekatan agenda setting seperti yang 

dikemukakan oleh Bernard Cohen (1963) adalah bahwa “pers lebih dari sekedar 

pemberi informasi dan opini.” Pers mungkin saja kurang berhasil mendorong 

publik untuk memikirkan sesuatu, tetapi pers sangat berhasil mendorong 

pembacanya untuk menentukan apa yang perlu di pikirkan.” Pada prakteknya 

pekerja media atau pers baik itu para reporter, editor bahkan pemilik dari sebuah 

media menentukan agenda dari media tersebut. 

Selanjutnya, menurut asumsi tersebut dapat dilihat bahwa media 

mempunyai kemampuan untuk menyeleksi dan mengarahkan perhatian 

masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu. Di mana media mengatakan 

pada publik apa yang penting dan apa yang tidak penting. Dalam hal ini, politikus 

dan praktisi publik (pemerintah) berperan juga dalam mengatur agenda media. 

Salah satu media massa yang memiliki pengaruh besar bagi masyarakat 

adalah majalah.  Majalah merupakan media massa cetak berkala yang memiliki 

target pembaca dan memuat artikel berisikan berbagai informasi yang dilengkapi 



dengan gambar, seperti yang disampaikan oleh Totok Djuroto (2000, 11) Majalah 

adalah kumpulan berita, artikel, cerita, iklan, dan sebagainya yang dicetak dalam 

lembaran kertas ukuran kuarto atau folio, di jilid dalam bentuk buku. Majalah 

biasanya terbit teratur, seminggu sekali, dua minggu sekali, atau satu bulan sekali. 

Salah satu contohnya adalah Majalah Newsweek. 

Majalah Newsweek merupakan majalah mingguan dengan jumlah oplah 

kedua terbesar di Amerika setelah Majalah Time. Majalah  Pembaca Newsweek 

sendiri, saat ini telah mencapai 14 juta pembaca seluruh Amerika dan jutaan 

pembaca lainnya melalui edisi internasional (thedailybeast.com 2012). Newsweek 

menyajikan berita mengenai peristiwa dunia yang mencakup urusan politik 

nasional dan internasional, perang (wars), Konflik politik, bisnis (ekonomi), 

IPTEK, masyarakat dan seni, serta hiburan. Tidak ketinggalan juga berita 

mengenai bencana alam yang terjadi di seluruh dunia.  

Pada dasarnya, Majalah Newsweek lebih menitikberatkan atau menyiarkan 

informasi mengenai hal yang berhubungan dengan politik dan ekonomi Amerika 

dengan negara berkembang. Sehingga, pemberitaan mengenai bencana alam 

kurang diangkat oleh Majalah Newsweek. Banyak bencana alam yang terjadi, 

namun tidak semua bencana alam dari seluruh dunia (hanya negara tertentu) yang 

mendapat posisi untuk diberitakan oleh Newsweek. 

 Jumlah bencana tersebut dapat dilihat dari hasil data yang diambil dari 

EM-DAT: The International Disaster Database. Jumlah bencana alam yang 

terjadi sepanjang tahun 2001 hingga 2010 telah terjadi sebanyak 350 (rata-rata) 



kali, sedangkan pada tahun 2011 sendiri, jumlah bencana alam yang terjadi sekitar 

250 kali (emdat.be 2012). Hal tersebut terlihat bahwa jumlah bencana alam yang 

terjadi sejak tahun 2001 hingga 2011 meningkat secara signifikan. Dengan alasan 

inilah Penulis mengambil berita mengenai bencana alam sebagai fokus utama 

dalam penelitian dan pemilihan majalah Newsweek karena merupakan salah satu 

majalah mingguan internasional dengan jumlah oplah kedua terbesar di Amerika 

yang merepresentasikan berita-berita dunia atau global. 

Majalah Newsweek  tentunya memiliki agenda tertentu dalam pemberitaan 

bencana alam yang ingin disampaikan kepada khalayaknya sehingga hal tersebut 

dapat juga membentuk pola pikir tertentu bagi para pembacanya. Agenda sebuah 

media dapat dilihat dari dimensi yang berkaitan dengan agenda media (Miller 

2002, 258) yakni visibility (jumlah dan dan tingkat menonjolnya berita), audience 

salience (relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak), dan valence (cara 

penyajian berita).  

Oleh karena itu, mengacu pada latar belakang penelitian dan penjelasan 

identifikasi di atas, Penulis ingin mengetahui bagaimana agenda media Majalah 

Newsweek dalam memberitakan berita mengenai peristiwa bencana alam mulai 

tahun 2001 hingga 2011. 

I.3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah sebelumnya, 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana agenda media pada 



Majalah Newsweek dalam memberitakan berita mengenai bencana alam tahun 

2001—2011. 

I.4. Tujuan Penelitian 

Di lihat dari rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana agenda Majalah Newsweek dalam memberitakan berita 

mengenai bencana alam tahun 2001—2011. 

I.5. Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan dari penelitian ini, adalah : 

1. Kegunaan akademis 

Kegunaan akademis yang dapat penulis sampaikan adalah untuk 

memperdalam ilmu pengetahuan dan membantu mahasiswa/i Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Komunikasi khususnya 

mahasiswa/i Universitas Pelita Harapan dalam bahasan yang berhubungan 

dengan agenda media sebuah media massa mengenai suatu berita. 

2. Kegunaan praktis 

Kegunaan praktis yang dapat penulis sampaikan adalah untuk 

menambah pengetahuan di bidang jurnalistik dan juga untuk memberikan 

masukan kepada pihak Majalah Newsweek dan media lainnya. 

3. Kegunaan Sosial 



Kegunaan dari segi sosial adalah untuk memperluas serta 

mengembangkan pengetahuan para praktisi ilmu komunikasi dan peneliti 

yang ingin membuat penelitian yang berhubungan dengan agenda media 

dari sebuah media massa mengenai suatu berita. 

I.6. Sistematika Penulisan 

 Penulis mengelompokkan hasil penelitian ini ke dalam enam bab dengan 

sistematika penulisan yakni sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

 Bab I ini merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : OBJEK PENELITIAN  

 Bab II menjelaskan objek penelitian dari penelitian yang Penulis lakukan 

yakni mengenai Majalah Newsweek. 

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab III berisi tinjauan pustaka yang mendukung penelitian ini. Tinjauan 

pustaka tersebut meliputi teori-teori komunikasi dan konsep jurnalistik yang 

penulis gunakan sebagai landasan serta acuan penelitian ini. 

BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN 



 Pada bab ini, Penulis menjelaskan tentang metode penelitian yang akan 

digunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Metode yang Penulis 

gunakan adalah metode analisis isi dengan pendekatan kuantitatif. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan  yang penulis 

lakukan.  Hasil dari penelitian dan pembahasan tersebut akan dikaitkan pula 

dengan tinjauan pustaka dan metodologi yang telah di jelaskan pada bab 

sebelumnya. 

BAB VI : PENUTUP 

 Bab VI merupakan penutup dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Penulis. Penutup berisi tentang ringkasan dari keseluruhan penelitian dalam 

kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain 

ringkasan, bab ini juga berisi beberapa saran yang berkaitan dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

 

 




