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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 11 Maret 2011, dunia terkejut melihat kedahsyatan tsunami 

menghancurkan bangunan-bangunan bertingkat dan memakan korban yang tidak 

sedikit di Jepang. Gelombang pasang setinggi tujuh meter ini dipicu oleh gempa 

dengan kekuatan 8.9 SR (infoplease.com 2012). Pusat gempa diperkirakan ada di 

130 km sebelah timur Sendai, Honshu, atau 373 km tenggara Tokyo pada 

kedalaman 24 km di bawah permukaan laut (kompas.com 2012).

Peristiwa ini meninggalkan 15.839 korban tewas dan 3.647 orang masih 

belum ditemukan (infoplease.com 2012). Gempa bumi ini merupakan yang 

terbesar setelah 140 tahun yang lalu di Jepang. Pemicu terjadinya tsunami tersebut 

dinyatakan merupakan gempa bumi keempat terbesar di dunia sejak tahun 1900

dan hampir 8000 lebih kuat dibandingkan dengan gempa bumi berkekuatan 6.3 

SR di New Zealand pada awal tahun 2011 yang menewaskan 165 orang 

(liberalsprinkles.com 2012). Selain sebagai pemicu utama tsunami, gempa bumi 

hebat ini merusak pengamanan cooling system salah satu reaktor nuklir di 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station sehingga menimbulkan adanya krisis 

nuklir. Permasalahan nuklir ini kemudian membuat lebih dari 200.000 warga 

dievakuasi dari area yang terkena reaksi nuklir (infoplease.com 2012).
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Di Indonesia, tsunami bukanlah suatu hal yang baru. Di penghujung tahun 

2004, atau lebih tepatnya terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, tsunami besar 

menghantam Aceh dan beberapa wilayah di Sumatera Utara. Gempa bumi 

mengawali bencana dengan kekuatan 9,3 menurut skala Richter yang berpusat di 

lepas pantai barat Aceh sedalam 10 kilometer. Selain di Indonesia, peristiwa ini 

juga mengguncang negara-negara lainnya, antara lain Sri Lanka, India, Thailand, 

Somalia dan Myanmar. (Nature.com 2012). 

Di Indonesia, menurut U.S. Geological Survey, korban tewas diperkirakan 

mencapai 126.915 jiwa dengan lebih dari 100.000 korban luka-luka dan 37.000 

dinyatakan hilang. Banyaknya korban disebabkan oleh tsunami yang menghantam 

sekitaran pantai barat Aceh dan Sumatera Utara. Meskipun demikian, gempa bumi 

menghancurkan puluhan gedung dan bangunan, terutama di daerah Meulabuh dan 

Banda Aceh di ujung Sumatera. Penanganan pembangunan Aceh pasca-tsunami 

sudah dimulai sejak tahun 2005. Salah satu bentuk perencanaan pembangunan 

adalah dibentuknya Badan Rehabilitasi & Rekonstruksi Aceh dan Nias (BRR 

Aceh & Nias) yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

(wikiabpn.org 2012). Kegiatan dalam rangka pembangunan Aceh dan sekitarnya 

pasca-tsunami masih terus dilakukan, sebagai contoh diselenggarakannya kegiatan 

Koordinasi Percepatan Transfer Aset Eks Rehabilitasi dan Rekonstruksi di 

Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias (KPKRR-R2C3) pada bulan Februari 2012 

(bappenas.go.id 2012).  Sejarah mencatat, bahwa kedua tsunami tersebut 

merupakan bencana tsunami terbesar di abad 21.
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Karena kedahsyatannya, tsunami dikatakan sebagai salah satu bencana 

alam yang cukup fenomenal karena selalu merenggut nyawa yang cukup terbilang 

banyak adalah tsunami. Tsunami bahkan disebut sebagai salah satu bencana yang 

paling mematikan dibandingkan dengan bencana-bencana alam lainnya seperti: 

gempa bumi; banjir, gunung meletus, dan lainnya. Tsunami merupakan bencana 

alam yang melibatkan tidak hanya satu ombak besar namun rangkaian gelombang 

raksasa yang disebabkan oleh gempa dari dasar laut atau letusan gunung berapi 

(National Geographic News 2012). 

Rangkaian kedua peristiwa besar ini menjadi sorotan publik, khususnya di 

berbagai pemberitaan media di seluruh dunia karena pada dasarnya, media secara 

umum berasumsi bahwa semakin dramatis pemberitaan, maka akan semakin 

menarik perhatian terhadap berita tersebut. Ungkapan ini biasa dikenal dengan 

ungkapan “If it bleeds, it leads”. Yang termasuk di dalamnya adalah berita-berita 

seperti pemberitaan seputar bencana. Menurut Wenger (1985, 1-2) bencana adalah 

bisnis besar untuk media, “disasters are very big business for the media”, karena 

pemberitaan seputar bencana memungkinkan para pekerja media untuk 

menunjukkan “gambar yang menarik” atau “great visuals”. Dramatisasi menjadi 

bagian dari pemberitaan bencana alam; khususnya di media cetak, baik dari teks 

maupun foto yang ditampilkan. Penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan 

peristiwa bencana alam cenderung untuk memperlihatkan jembatan yang rusak, 

bangunan dan rumah yang hancur, korban tewas, dan para penyelamat 

(independent.co.uk 2012).
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I.2 Identifikasi Masalah

Bencana alam seperti tsunami yang terjadi di Indonesia dan Jepang kaya 

akan nilai human interest, magnitude, dan proximity yang dapat dirasakan oleh 

para konsumen media. Untuk itulah gambar menjadi media penting dalam 

penyampaian informasi mengenai bancana alam. Signifikansi makna sebuah 

gambar menciptakan relasi dengan teks yang relatif harus ada dalam pemberitaan.

Dalam menyampaikan sebuah berita, jurnalis mengolah sejumlah 

informasi-informasi  dan mengemasnya secara efektif untuk diberikan kepada 

masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan definisi dari framing sebagai sebuah 

alat dalam pemberitaan (Gitlin 1980). Tujuan dari framing adalah sebagai 

presentasi dari sebuah berita di media massa yang secara sistematis dapat 

mempengaruhi pemahaman para konsumen berita terhadap informasi yang 

disampaikan (Price, Tewksbury & Powers 1995). Framing dalam pemberitaan 

disampaikan melalui teks atau foto-foto mengenai sebuah kejadian.

Tampilan visual berupa foto-foto adalah alat framing yang baik karena 

tidak hanya mampu merepresentasikan sebuah peristiwa namun juga menanamkan 

nilai-nilai terhadap sebuah fakta (Wischmann 1987, 70). Sedangkan menurut 

Rodriguez (2001), gambar menjadi alat framing yang kuat karena cenderung 

memiliki makna yang lebih bisa diterima dibandingkan dengan makna dalam teks. 

Selain itu, memaknai sebuah gambar tidak memerlukan kemampuan kognitif yang 

besar. Itulah sebabnya konsumen berita akan lebih dapat dengan mudah menerima 
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makna dari sebuah gambar tanpa ada pertanyaan lebih lanjut. Gambar, seperti 

halnya fotografi, tidak hanya seperti dekat dengan realitas namun juga dapat 

memiliki kekuatan untuk menciptakan nilai emosional di dalamnya. Meskipun 

demikian, penelitian mengenai bagaimana framing dilakukan melalui gambar 

yang berdiri sendiri atau dengan teks masih belum banyak dilakukan (Bell 2001).

Setiap media massa memiliki pesan masing-masing dalam setiap beritanya. 

Bagaimana pesan/peristiwa tersebut dikonstruksikan oleh media massa dinamakan 

framing (Eriyanto 2005, 11). Sebuah frame yang ‘kuat’ memiliki sumber dengan 

kredibilitas tinggi, sesuai dengan jumlah konsensus yang ada, dan ketika 

konstruksi pesan dalam berita tersebut tidak berlawanan dengan kepercayaan yang 

telah ada dan dibangun oleh konsumen media setempat (Chong & Druckman 

2007).

Pemilihan berita yang dimuat dalam setiap media melewati proses 

gatekeeping. Jurnalis memilih berita tertentu di antara berita-berita lain 

berdasarkan banyak pertimbangan—penilaian personal, rutinitas newsroom, 

peraturan dalam organisasi media bersangkutan, dan pengaruh socio-cultural 

(business library 2012). Perbedaan yang ada di setiap individu harus minimal 

dalam menjalankan proses ini (gatekeeping). Adapun faktor-faktor yang biasanya 

ada dalam proses tersebut adalah umur, budaya, kemampuan berpikir, pendidikan, 

dan lain-lain (Shoemaker & Vos 2009, 80). Melalui beberapa pernyataan tersebut 

dapat diasumsikan bahwa framing dan proses gatekeeping suatu berita 

disesuaikan dengan beberapa faktor, termasuk faktor kebudayaan. Hal ini 
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disesuaikan dengan kepercayaan atau tradisi konsumen berita dari media massa 

setempat agar berita dapat diterima dengan baik. 

Peristiwa gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh dan Jepang 

menjadi sorotan publik baik lokal maupun internasional. Dengan bencana yang 

hampir sama namun hanya dibedakan oleh waktu, media bersamaan melaporkan 

kejadian saat peristiwa tersebut terjadi. Indonesia dan Jepang memiliki beberapa 

garis historis yang berhubungan, namun kedua negara tersebut memiliki nilai 

sosial dan budaya yang berbeda. Secara garis besar, Indonesia kaya akan 

perbedaan suku, ras serta strata sosial. Perbedaan ini kemudian diarahkan menuju 

persatuan dan kesejahteraan rakyat oleh Pancasila. Di sisi lain, Jepang juga negara 

yang memiliki banyak sekali tradisi, serta menonjolkan kebudayaan yang tinggi. 

Adapun kolektivitas masyarakat Jepang terlihat jelas dan dijunjung tinggi. 

Sehingga beberapa tradisi sepeti penghormatan terhadap sesama manusia menjadi 

hal wajib yang dianut oleh masyarakat Jepang.

Berhubungan dengan penjelasan identifikasi masalah di atas, bahwa 

budaya merupakan salah satu faktor framing dalam sebuah berita, maka akan 

terlihat adanya perbedaan di antara pemberitaan Tsunami Aceh dan Tsunami 

Jepang di masing-masing negara. Oleh karena itu, mengacu pada latar belakang 

penelitian dan penjelasan identifikasi masalah di atas, Penulis ingin melihat 

adanya perbedaan antara foto-foto pemberitaan Tsunami Aceh dan Tsunami 

Jepang ditinjau dari konteks visual framing. Dalam mengefektifkan penelitian, 

Penulis mencari pemberitaan Tsunami Aceh di Kompas sebagai salah satu media 

cetak terbesar di Indonesia. Sedangkan dalam mencari berita Tsunami Jepang, 
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Penulis akan mengambil dari Asahi Asia & Japan Watch (AJW) sebagai salah 

satu sumber berita Jepang online yang disajikan dalam Bahasa Inggris.

I.3 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dijabarkan, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:!!

1) Apa sajakah foto-foto dengan bingkai menonjol (salient frames) yang

paling sering dipakai dalam menggambarkan bencana tsunami di Kompas

dan Asahi AJW?

2) Apakah ada perbedaan dalam menonjolkan foto-foto pemberitaan bencana 

tsunami antara Kompas dan Asahi AJW?

3) Bagaimanakah Kompas dan Asahi AJW menggambarkan korban tewas 

dalam bencana tsunami melalui foto-foto pemberitaan?

I.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1) mengetahui dan menganalisa pola-pola pesan tertentu lewat kategori 

bingkai yang paling sering ditonjolkan dalam foto-foto pemberitaan 

Tsunami Aceh di Kompas dan Tsunami Jepang di Asahi AJW.
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2) mengetahui secara kategorikal perbedaan foto-foto yang ditampilkan 

pemberitaan Tsunami Aceh di Kompas dan Tsunami Jepang di Asahi AJW.

3) mengetahui bagaimana keadaan foto-foto korban tewas digambarkan 

dalam pemberitaan Tsunami Aceh di koran Kompas dan Tsunami Jepang 

di Asahi AJW.

I.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1) Akademis

Secara akademis, kegunaan penelitian ini sebagai sumbangan 

pengembangan bagi ilmu komunikasi, khususnya yang berhubungan pada 

pembahasan visual framing dalam sebuah berita.

2) Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan di ranah jurnalistik 

dalam konteks hubungan antara budaya dan jurnalistik.

3) Sosial

Kegunaan penelitian dari segi sosial adalah sebagai sarana 

mengembangkan pikiran bagi praktisi ilmu komunikasi dan para peneliti 

yang memiliki minat terkait analisis isi visual framing dalam sebuah berita. 
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I.6 Sistematika Penulisan

Penulis menyajikan skripsi ini dalam enam bab yang memiliki 

kesinambungan satu sama lain. Bab pertama adalah pendahuluan, kedua adalah 

objek penelitian, ketiga adalah tinjauan pustaka, keempat adalah metodologi 

penelitian, kelima adalah hasil dan pembahasan penelitian, dan keenam adalah 

penutup. Meskipun berhubungan, masing-masing bab tersebut memiliki inti 

pembahasan yang berbeda.

Dalam bab pertama, Penulis menjabarkan latar belakang permasalahan 

dari penelitian ini. Penulis juga mencantumkan identifikasi masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitiam, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

Pada bab kedua, Penulis menyajikan penjabaran mengenai koran Kompas 

dan Asahi AJW serta peristiwa Tsunami Aceh dan Tsunami Jepang yang menjadi

objek dalam penelitian ini.

Pada bab ketiga, Penulis menguraikan konsep-konsep dan teori-teori yang 

digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Tinjauan pustaka ini berisi seputar 

komunikasi, komunikasi massa, berita, visual framing, serta konsep yang terkait 

dalam Penelitian ini.

Pada bab keempat, Penulis akan menjabarkan metode yang akan 

digunakan untuk menjawab rumursan masalah penelitian. Metode yang Penulis 

gunakan adalah metode analisis isi dengan pendekatan kuantitatif.
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Pada bab kelima, Penulis menyajikan data hasil penelitian serta 

pembahasan mengenai hasil penelitian tersebut. Pembahasan yang Penulis 

lakukan akan berupa analisis hasil penelitian dengan menjadikan konsep dan teori 

pada bab ketiga menjadi dasar analisis.

Pada bab keenam, Penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah Penulis lakukan. Setelah itu penulis akan memberikan saran 

berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.




