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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Peran media massa dalam kehidupan sosial kerap dipandang secara 

berbeda-beda, namun tidak ada yang menyangkal atas perannya yang signifikan 

dalam masyarakat modern. Menurut McQuail, dalam bukunya Mass 

Communication Theories (2010, 16), menyebutkan bahwa peran media massa 

sebagai windows on event and experience. Media dipandang sebagai jendela yang 

memungkinkan khalayak “melihat” apa yang terjadi diluar sana. Selain itu, media 

massa sebagai “filter” atau “gate keeper” yang menyeleksi berbagai hal untuk 

diberi perhatian atau tidak. Media massa senantiasa memilih issue, informasi atau 

bentuk content lain berdasarkan standar para pengelolanya. 

Khalayak “dipilihkan” oleh media tentang apa-apa yang layak diketahui 

dan mendapat perhatian. Disini, pentingnya peran media massa sebagai realitas 

simbolik yang dianggap mempresentasikan realitas objektif sosial dan 

berpengaruh pada realitas sosial dan berpengaruh pada realitas subjektif yang ada 

pada perilaku interaksi sosial. Media massa mempunyai kekuatan yang signifikan 

dalam mempengaruhi khalayak, salah satunya karena media massa memiliki 

fungsi sebagai kontrol sosial bagi masyarakat. Fungsi kontrol sosial yang dimiliki 

oleh media massa mempunyai kebebasan yang bertanggung jawab dalam 
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menyampaikan serta menyebarkan informasi mengenai kebijakan pemerintah 

kepada setiap khalayak atau masyarakatnya. 

 Tidak ada kejadian sekecil apapun yang tidak diberitakan oleh media 

massa, sehingga semua kejadian dalam suatu Negara dipastikan dapat 

mempengaruhi tingkah laku atau pola pikir masyarakat yang tinggal di Negara 

tersebut. Oleh karena itu, sebagai institusi yang bergerak pada bidang informasi, 

dapat disebut sebagai salah satu “urat nadi pemerintah” walaupun demikian, 

kebebasan dan tanggung jawab yang dimuat oleh media massa juga harus 

dilandaskan etika profesi dan hukum yang berlaku di Negara yang bersangkutan. 

Kebebasan media yang  awalnya cenderung hanya diartikan sebagai 

kebebasan untuk menyebarkan informasi dan pikiran-pikiran melalui media massa 

tanpa adanya kekangan dari pemerintah, kini ini berkembang tidak hanya “bebas 

dari” (freedom from) namun “bebas untuk” (freedom for). Kebebasan media 

mencakup kebebasan eksternal dan kebebasan internal. Kebebasan eksternal 

adalah jaminan kemeredekaan bagi pers untuk menyiarkan berita tanpa ada 

intervensi pihak lain. Sementara kebebasan internal adalah kebebasan wartawan 

dalam menulis berita tanpa ancaman dari dalam, yaitu pihak birokrasi media itu 

sendiri secara institusional. 

McQuail (2010, 129) mengatakan bahwa objektivitas pada umumnya 

berkaitan dengan berita dan informasi. Objektivitas merupakan nilai sentral yang 

mendasari disiplin profesi yang dituntut oleh para wartawan sendiri. Dengan 

demikian, objektivitas diperlukan untuk mempertahankan kredibilitas. McQuail 

juga mengatakan bahwa objektivitas pemberitaan adalah penyajian berita yang 



 

 

3

benar, tidak berpihak, dan berimbang. Proses pembentukan berita, sebaliknya 

adalah proses yang rumit dan banyak faktor yang berpotensi untuk 

mempengaruhinya. Mengapa ruang pemberitaan (news room) tidak dipandang 

sebagai ruang hampa? Karena banyak kepentingan dan pengaruh yang dapat 

mengintervensi media, sehingga niscaya akan terjadi pertarungan dalam 

memaknai realitas dalam presentasi media. 

McQuail (2010) mengatakan bahwa untuk mengukur objektivitas 

pemberitaan adalah melalui dimensi factuality. Dimensi factuality memiliki dua 

sub dimensi, yakni truth dan relevance. Sub dimensi truth adalah tingkatan 

kebenaran atau keterandalan (reliabilitas) fakta yang disajikan, ditentukan oleh 

factualness (pemisahan yang jelas antara fakta dan opini), dan accuracy 

(ketepatan data yang diberitakan, seperti jumlah tempat, waktu, nama dan 

sebagainya). Sedangkan sub dimensi relevance mensyaratkan perlunya proses 

seleksi menurut prinsip kegunaan yang jelas, demi kepentingan khalayak. 

Relevance atau tidaknya aspek- aspek yang diberitakan bisa ditentukan 

berdasarkan salah satu atau kombinasi empat kriteria, yakni normative standards, 

journalistic, audience, dan real world indicators. 

 

I.2. Identifikasi Masalah  

Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM (Basuki Cahaya Purnama, nama 

Tionghoa: Zhōng Wànxié ) (lahir di Manggar, Belitung Timur, 29 Juni 1966; 

umur 46 tahun), atau paling dikenal dengan panggilan Hakka Ahok, adalah Wakil 
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Gubernur DKI Jakarta dari 15 Oktober 2012 yang mendampingi Gubernur Joko 

Widodo. Yang beragama Kristen dan keturunan Tionghoa 

Sebelumnya Ahok merupakan anggota Komisi II Dewan Perwakilan 

Rakyat periode 2009-2014 dari Partai Golkar namun mengundurkan diri pada 

2012 setelah mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta untuk 

Pemilukada 2012. Dia pernah pula menjabat sebagai Bupati Belitung Timur 

periode 2005-2006. Ia merupakan etnis Tionghoa pertama yang menjadi Bupati 

Kabupaten Belitung Timur, yang populer sebutan masyarakat setempat dengan 

singkatan Kabupaten Beltim. 

Pada tahun 2012, ia mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI 

berpasangan dengan Joko Widodo, wali kota Solo. Basuki juga merupakan kakak 

kandung dari dr. Basuri Tjahaja Purnama, M.Gizi.Sp.GK., Bupati Kabupaten 

Belitung Timur (Beltim) periode 2010-2015. 

Dalam pemilihan gubernur Jakarta 2012, mereka memenangkan pemilu 

dengan presentase 53,82% suara. Pasangan ini dicalonkan oleh Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah subjektivitas 

media yang mempengaruhi nada pemberitaan tentang Wakil Gubernur DKI 

Jakarta, Ahok, dalam 2 surat kabar yang beredar di Jakarta dan memiliki latar 

belakang ideologi keagamaan. Dari teori Konstruksi Sosial yang dikemukakan 

oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, dikatakan bahwa media itu selalu 
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mengkonstruksi realita ketika menyikapi suatu realitas sosial menjadi realitas 

media. Pastinya, media massa itu juga dijalankan oleh sekelompok orang-orang di 

masyarakat juga. Namun demikian, manusia adalah makhluk yang dikendalikan 

oleh tujuan dan tujuan itu mengarahkan mereka kepada sesuatu yang pastinya bisa 

membawa keuntungan bagi mereka. Karena itu, salah satu kelemahan media 

massa adalah mereka tidak selalu akurat 100% dimana berita yang diberikan 

kepada masyarakat itu justru merupakan gabungan antara fakta dan ideologi dari 

media massa itu sendiri. Dengan demikian, berita tersebut bisa saja “berbelok” 

dari kebenaran yang sebenarnya.  

Prinsip yang paling utama dari media massa itu adalah harus selalu 

memberikan fakta yang sesungguhnya atau disebut juga dengan karakter 

objektivitas. Memang benar berita tersebut adalah kejadian yang terjadi 

sesungguhnya namun media justru membentuk suatu realitas sosial dan hal itu 

menjadi hal yang dipahami oleh masyarakat. Maka, masyarakat percaya akibat 

pemberitaan dari berita di media sehingga realitas yang sekarang ini menjadi 

mainstream, justru dipengaruhi oleh media dan media mencoba untuk 

membangun serta mengkonstruksi pemikiran masyarakat (Berger 1966). Pada 

penelitian analisis ini, masalah yang timbul adalah karena dari dasar bahwa media 

itu dikelola berdasarkan ideologi, dimana hal ini bekerja seperti prinsip otak di 

dalam kepala. Otak itu menjadi sumber dari pergerakan media. Sama seperti 

ideologi itu yang menjadi sistem utama dari tubuh media dan segala berita yang 

dikeluarkannya.  
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Dalam hal ini, Penulis melihat bahwa Ahok merupakan sosok unik yang 

menjadi sorotan media, sejak pencalonan dirinya sebagai Wakil Gubernur DKI 

Jakarta, hingga akhirnya terpilih dan dilantik. Hal ini utamanya terjadi karena 

Ahok merupakan keturunan Tionghoa dan juga beragama Kristen. Sebelum 

mencalonkan diri menjadi Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, beliau adalah 

Bupati Belitung Timur dan sekarang ini menjabat menjadi anggota komisi II 

Dewan Perwakilan Rakyat. Jokowi sebelumnya juga sedang menjabat menjadi 

Walikota Solo yang sudah berada di periode 2010-2015 dimana waktu itu beliau 

juga terpilih menjadi Walikota Solo periode 2005-2010. Beliau sebenarnya masih 

terdapat 3 tahun masa jabatan sebagai Walikota Solo namun dicalonkan menjadi 

Calon Gubernur DKI Jakarta 2012 oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

atau PDIP (ahok.org 2013). Selama masa pilkada di Jakarta, tidak lepas konflik-

konflik yang kerap terjadi yang melibatkan kandidat-kandidat Pilkada tersebut. 

Pasangan Jokowi dan Basuki itu terlibat oleh kasus SARA yang dicetuskan oleh 

Haji Rhoma Irama yang dimana di berita itu disebutkan bahwa hal ini menjadi 

sangat kontroversial di pemberitaan media massa.  

Karena media massa itu memiliki subjektivitas akibat ideologi medianya 

masing-masing, maka memang pasti ada banyak bentuk nada berita yang ditulis 

oleh media massa tersebut dan hal itu yang menjadi masalah karena meskipun 

faktanya satu, namun beritanya akan berbeda dan subjektif karena telah diproses 

melibatkan ideologi media. Seperti yang dikemukakan dari penelitian oleh Badan 

Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI yang berjudul Kajian Berita dan 

Artikel Keagamaan di Media Massa dimana menyimpulkan bahwa Republika 



 

 

7

adalah jenis media massa yang menyuarakan aspirasi untuk komunitas muslim 

dan Suara Pembaruan untuk komunitas Kristen. 

Dari situ, Penulis mencoba untuk bisa mengidentifikasi apakah memang 

terlihat suatu subjektivitas dalam pemberitaan di 2 koran yang beredar di Jakarta 

dan memiliki latar belakang ideologi keagamaan selama masa kampanye Pilkada 

DKI Jakarta sampai 100 hari pemerintahan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini. 

 

I.3. Rumusan Masalah 

 Dalam penelitian ini, Penulis memiliki delapan research question sebagai 

berikut: 

1. Apakah Republika bersikap subjektif terhadap Ahok dalam 

pemberitaannya selama masa kampanye dan pemilihan Pilkada DKI 

Jakarta 2012 putaran pertama? 

2. Apakah Republika bersikap subjektif terhadap Ahok dalam 

pemberitaannya selama masa kampanye dan pemilihan Pilkada DKI 

Jakarta 2012 putaran kedua? 

3. Apakah Republika bersikap subjektif terhadap Ahok dalam 

pemberitaannya selama masa 100 hari pemerintahan Jokowi-Ahok? 
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4. Apakah Suara Pembaruan bersikap subjektif terhadap Ahok dalam 

pemberitaannya selama masa kampanye dan pemilihan Pilkada DKI 

Jakarta 2012 putaran pertama? 

5. Apakah Suara Pembaruan bersikap subjektif terhadap Ahok dalam 

pemberitaannya selama masa kampanye dan pemilihan Pilkada DKI 

Jakarta 2012 putaran kedua? 

6. Apakah Suara Pembaruan bersikap subjektif terhadap Ahok dalam 

pemberitaannya selama masa 100 hari pemerintahan Jokowi-Ahok? 

7. Apakah terdapat persamaan dalam pemberitaan terhadap Ahok oleh 

Republika dan Suara Pembaruan? 

8. Apakah terdapat perbedaan dalam pemberitaan terhadap Ahok oleh 

Republika dan Suara Pembaruan? 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

A. Melihat dan mengetahui bagaimana subjektivitas media melalui nada 

berita mengenai Wakil Gubernur DKI Jakarta yang beragama Kristen dan 

merupakan keturunan Tionghoa. 

B. Melihat nada pemberitaan yang dihasilkan oleh subjektivitas media 

massa tersebut kepada Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan latar 

belakang ideologi keagamaan yang berbeda dalam tiap media. 
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I.5. Kegunaan Penelitian 

A. Kegunaan akademis: Melalui hasil dari penelitian ini, diharapkan 

pembaca menjadi lebih sadar akan setiap berita yang mungkin saja sudah 

dimanipulasi oleh media itu sendiri dalam bentuk apapun. Selain itu, 

diharapkan adanya dorongan dan motivasi untuk berorientasi hanya pada 

fakta dan kebenaran yang sebenarnya. Diharapkan juga bahwa penelitian 

ini bisa menjadi suatu kontribusi untuk memperluas ilmu pengetahuan 

komunikasi mengenai subjektivitas media, khususnya pada etnis dan 

golongan tertentu. 

B. Kegunaan Praktis: Bisa menjadi panduan dan suatu masukan kepada 

masyarakat dan kepada media massa di jaman ini bahwa media itu 

sebenarnya haruslah objektif dan menghindari pemberitaan yang subjektif, 

terutama tidak berpihak pada oknum-oknum maupun organisasi tertentu. 

Selain itu, penelitian ini bisa menjadi kontribusi untuk pengujian 

penelitian lainnya yang berkaitan dengan Pilkada maupun pemilu 

berikutnya sehingga berguna untuk wawasan penelitian analisis kuantitatif 

lainnya. 

I.6. Sistematika Penelitian 

Penelitian ini akan dibagi menjadi 6 bab dan masing-masing bab akan 

diberikan penguraian dari masing-masing topik secara mendetil. Judul yang 

diberikan pada penelitian ini adalah “Analisis Isi: Nada Pemberitaan Surat Kabar 
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Republika dan Suara Pembaruan Mengenai Ahok Pada Masa Kampanye Pilkada 

DKI Jakarta 2012 Sampai 100 hari Masa Pemerintahannya Sebagai Wakil 

Gubernur DKI Jakarta.” 

Bab satu membahas tentang pendahuluan dan latar belakang dari 

permasalahan yaitu penulis mengungkapkan bahwa dibalik tirai media massa 

yang ada, terdapat sesuatu subjektivitas yang kasat mata dimana tidak terlihat oleh 

masyarakat namun terlihat dari cara penyampaian berita dan isi beritanya itu 

sendiri. Subjektivitas media itulah yang menyebabkan nada berita yang 

disampaikan media itu menjadi beragam dan menjadi suatu pembuktian bahwa 

media itu tidak sepenuhnya menjadi entitas yang objektif. Hal ini merupakan 

kodrat media yang dari dulu sudah ada di dalam akarnya terutama sejak era 

reformasi dimana media mempunyai kebebasan untuk memberitakan apa saja. Itu 

semua karena media massa dikelola oleh sekelompok orang yang memiliki suatu 

pemikiran dan tujuan. Lalu, tujuan itu mengarahkan mereka kepada suatu bentuk 

hasil dari ideologi dan untuk sesuatu yang menguntungkan seperti uang dan 

bahkan jabatan tertentu, melihat dari perusahaan media massa yang di jaman ini 

memberdayakan kebebasan pers untuk meraih keuntungan (Chomsky 1988). Dari 

kebebasan itu, maka di bidang ekonomi politik media massa, media massa itu 

justru mengekspresikan pemikiran mereka dalam bentuk berita yang secara tak 

langsung mereka ‘pilih’ yang akhirnya dari proses tersebut, maka subjektivitas 

menjadi suatu konsep yang tak terelakkan. Proses ini memang kasat mata di balik 

kaca mata masyarakat, namun penelitian ini akan menganalisis subjektivitas dari 

konten berita mereka mengenai 100 hari masa pemerintahan Ahok ssebagai Wakil 
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Gubernur tersebut dari 2 Koran yang beredar di Jakarta yang memiliki latar 

belakang ideologi keagamaan yang berbeda yaitu Republika dan Suara 

Pembaruan. 

Bab dua membahas tentang objek dari penelitian ini dimana ruang lingkup 

dari keseluruhan penelitian. Objek-objek disini akan dijelaskan secara detail dan 

mendalam.  

Bab tiga akan membahas mengenai Tinjauan Pustaka atau penjelasan dan 

kaitan dari pengertian subjektivitas media yang menjadi acuan dan teori 

Konstruksi Sosial yang menjadi landasan dan indikator dari keseluruhan 

penelitian. Selain itu, pengertian subjektivitas yang akan dijelaskan disini merujuk 

dari poin-poin yang paling fundamental mengenai subjektivitas pada umumnya 

sampai subjektivitas secara spesifik yang akhirnya direfleksikan dalam bentuk 

nada berita yang dihasilkan.  

Bab empat akan membahas metodologi dari penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan analisis isi kuantitatif. Selain itu, di bab ini juga akan dijelaskan 

indikator-indikator atau standar-standar berita dan unit analisis dari keseluruhan 

penelitian. 

Bab lima akan mengupas hasil penelitian serta pembahasan dari 

keseluruhan penelitian yang dilakukan, hasil yang sudah dikaji dan diuji dalam 

analisis isi kuantitatif berdasarkan teori yang telah dijabarkan oleh penulis. Di bab 

ini juga akan menjawab hasil dari keseluruhan penelitian. 
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Bab enam berisi penutup, kesimpulan, dan saran tentang permasalahan 

dari keseluruhan penelitian. 
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