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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Kecelakaan lalu lintas banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat, hal ini 

dibuktikan dengan meningkatnya angka jumlah kecelakaan setiap tahunnya. 

Dalam data Badan Pusat Statistik, jumlah kecelakaan pada tahun 2010 adalah 

sebanyak 66,488 kali, kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi 108,696 

kali, yang berarti mengalami kenaikan yang signifikan.
1
 Dari data yang 

dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan tingginya angka 

kecelakaan di negara Indonesia.  

 Fenomena kecelakaan lalu lintas tidak lepas dari pemberitaan media massa 

karena salah satu fungsinya adalah memberi informasi kepada masyarakat, tetapi 

pemberitaan yang dilakukan oleh media dipengaruhi oleh nilai dari berita tersebut, 

misalnya nilai proximity atau kedekatan. Nilai kedekatan yang dimaksud dalam 

hal ini merupakan kedekatan emosional ataupun kedekatan yang bersifat 

geografis, sebagai contoh kasus kecelakaan seorang artis akan memberikan 

dampak secara emosional terhadap penggemarnya. Selain nilai kedekatan, ada 

juga nilai impact atau dampak, dimana dampak dari kasus tersebut juga turut 

dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat, misalnya berita tentang kasus 

                                                             
1 Badan Pusat Statistik.” Jumlah Kecelakaan, Koban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, dan 

Kerugian Materi yang Diderita Tahun 1992-2011” Diambil dari 

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&id_subyek=17&notab=14. ; Internet; Diakses 

pada 29 September 2013. 

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&id_subyek=17&notab=14
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kecelakaan lalu lintas yang menimpa salah satu artis, menyebabkan pihak 

kepolisian lebih mempertegas prosedur pemberian SIM.  

 Pemberitaan informasi kepada khalayak yang dilakukan oleh media 

cenderung bersifat subjektif dan telah melalui proses konstruksi serta pemaknaan 

atas realitas (Eriyanto 2002, 27). Pemaknaan yang dimaksud dalam pernyataan 

Eriyanto yaitu berita kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh artis, yang 

dapat dipersepsikan berbeda – beda antara satu orang dengan orang yang lain 

tergantung dari media yang dibaca. Perbedaan pemberitaan dalam media terjadi 

karena dalam melakukan konstruksi atas realitas, media dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal (Shoemaker dan Reese 1996), sehingga sebuah kejadian 

yang sama bisa menjadi tidak sama dalam pemberitaan media.  

 Perbedaan pemberitaan tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah 

opini publik, karena media juga dapat berperan sebagai kelompok penekan atas 

suatu ide atau gagasan dan juga citra yang direpresentasikan (Sobur 2001, 31). 

Pernyataan tersebut dapat dikaitkan dengan fenomena ketika khalayak membaca 

pesan yang dikonstruksikan oleh media secara terus menerus maka persepsi akan 

terbentuk.  

 Contohnya pada saat kejadian lumpur lapindo di Sidoarjo, pada saat 

kejadian tersebut, TV One tidak menyebutkan bahwa lumpur lapindo disebabkan 

oleh Lapindo Brantas Inc, padahal masyarakat dan beberapa ahli menyebutkan 

bahwa penyebab lumpur panas tersebut dikarenakan pengeboran terhadap tanah. 

Sebaliknya, TV One mendatangkan narasumber yang mengatakan bahwa hal 

tersebut adalah gejala alam, tanpa adanya campur tangan dari Lapindo, gejala 
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tersebut cepat atau lambat akan muncul, sehingga hal tersebut menjadikan sumber 

permasalahannya menjadi bias, dan publik yang hanya menonton berita di TV 

One akan mengira bahwa hal tersebut memang merupakan gejala alami, berbeda 

dengan publik yang menonton berita di stasiun televisi lainnya. TV One juga 

menayangkan beberapa orang yang mengaku merupakan warga Sidoarjo dalam 

berita tersebut, dan warga tersebut mengucapkan terima kasih atas bantuan yang 

diberikan oleh Lapindo Brantas Inc, padahal sebenarnya Lapindo Brantas belum 

membayar semua hutang – hutang kepada mayoritas masyarakat Sidoarjo. Tentu 

saja hal tersebut dapat mengakibatkan publik yang menonton berita TV One 

mempersepsikan bahwa Lapindo Brantas adalah perusahaan yang penuh tanggung 

jawab terhadap masyarakat Sidoarjo. 

 Tuchman (1978, 1) mengemukakan bahwa berita adalah jendela dunia. 

Melalui jendela ini individu belajar tentang diri mereka, orang lain dan gaya 

hidup. Apa yang individu ketahui tentang dunia diluar mereka, sangat bergantung 

pada jendela apa yang digunakan untuk melihatnya. Dengan kata lain, media 

merupakan jendela masyarakat atau khalayak untuk mengetahui kejadian yang 

terjadi diluar lingkungan mereka, misalnya, untuk memahami bagaimana 

peristiwa kecelakaan yang melibatkan artis, seseorang hanya membaca atau 

mengamati melalui sebuah media, sehingga orang tersebut menganggap bahwa 

berita tersebut merupakan fakta atau merupakan kejadian yang sesungguhnya. 

Padahal, fakta yang disampaikan melalui media massa adalah hasil konstruksi dan 

bersifat subjektif. Subjektif dalam hal ini maksudnya adalah berita yang 



4 

 

disampaikan kepada masyarakat adalah berdasarkan sudut pandang subjektif dari 

media. 

 Jika suatu fakta yang sama dipahami dan dilihat dengan jendela yang 

berbeda, maka akan menghasilkan fakta yang berbeda juga (Eriyanto 2002, 30), 

maksudnya adalah ketika masyarakat hanya membaca sebuah media, tanpa 

membaca media lainnya, maka masyarakat akan mendapatkan pemaknaan yang 

berbeda dengan masyarakat lain yang membaca media lain, fenomena ini terjadi 

karena media melakukan framing dalam pemberitaannya, sehingga peristiwa yang 

diberitakan antara media yang satu dengan media yang lainnya menghasilkan 

fakta yang berbeda.  

 Luhmann (2000, 78) mengatakan biasanya media melakukan framing atau 

pembingkaian dengan cara menyeleksi dan melakukan penekanan dalam sebuah 

peristiwa. Sebuah peristiwa yang diberitakan oleh media “A” secara gencar, 

namun hanya diberitakan secara singkat oleh media “B” dengan pemilihan fakta. 

Dalam hal ini, media melakukan seleksi dan penekanan pada sebuah peristiwa. 

Contoh kasus lumpur lapindo, beberapa stasiun televisi memberitakan hal tersebut 

secara berkala, namun ada juga stasiun televisi yang hanya memberitakan melalui 

sudut pandang lainnya.  

 Selain itu, framing juga dapat menghilangkan beberapa fakta dan 

mengambil salah satu sudut pandang, sehingga hasil berita yang dihasilkan tidak 

seimbang atau cover both side. Pemilihan narasumber juga bisa dikatakan sebagai 

cara melakukan framing. Misalnya, dalam kasus kecelakaan yang melibatkan 

artis, media “A” mencari informasi dari narasumber yang terpercaya, seperti 
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keluarga korban, dokter dan juga kepolisian, sedangkan media “B” mencari 

narasumber melalui masyarakat biasa. Dari ilustrasi diatas, cukup 

menggambarkan bahwa media bukan merupakan cerminan atas realitas, 

melainkan media melakukan framing untuk mempengaruhi khalayak. 

 Metode framing adalah metode yang dapat digunakan untuk mengetahui 

bagaimana media mengkonstruksikan realitas atau kebenaran yang sebenarnya, 

dan dengan cara apa realitas ditandakan (Eriyanto 2002, 3). Metode analisis 

framing dapat membantu peneliti untuk mengetahui bagaimana konstruksi dari 

kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan artis digambarkan oleh media massa.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Belakangan ini peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Abdul 

Qodir Jaelani mendapatkan banyak perhatian atau sorotan dari berbagai media, 

karena AQJ merupakan anak dari musisi Indonesia, Ahmad Dhani. Dalam 

melakukan pemberitaan, media mencoba untuk menggambarkan peristiwa 

kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak musisi ternama Indonesia ini melalui 

sudut pandang masing – masing. Tujuan penggambaran yang dilakukan oleh 

media – media atas peristiwa kecelakaan tersebut adalah untuk menyampaikan 

berita tersebut kepada para pembacanya. 

 Pemberitaan yang dilakukan media terhadap suatu peristiwa biasanya ada 

beberapa faktor yang menjadi pengaruh kebijakan redaksi, salah satunya adalah 

ideologi (Shoemaker dan  Reese 1996). Ideologi adalah sekumpulan nilai - nilai 

yang berupa teori dan digunakan sebagai pedoman di dalam kehidupan seseorang. 
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Jika media menganut sebuah ideologi, maka secara otomatis hal tersebut akan 

menjadi bahan pertimbangan media tersebut dalam mengkonstruksi isi pesan yang 

ingin disampaikan kepada masyarakat. 

 Penyampaian pesan atau informasi yang dilakukan media kepada 

masyarakat atau khalayak akan melalui proses konstruksi, sehingga media tidak 

dapat dikatakan sebagai cerminan dari realitas. Biasanya penyampaian berita yang 

dilakukan oleh media massa merupakan hasil konstruksi dan bersifat subjektif, 

karena media sendiri juga merupakan agen konstruksi kebenaran atau fakta yang 

berasal dari cara pandang jurnalis. 

 Tuchman (1978, 184) mengatakan bahwa konstruksi dan pembentukan 

yang dilakukan oleh media dapat menjadi suatu realitas bagi khalayak yang 

membaca berita itu, yang berarti juga akan mempengaruhi persepsi dari 

pembacanya, karena konstruksi yang dilakukan oleh media. Padahal apa yang 

terjadi di dalam lapangan belum tentu seperti apa yang diberitakan oleh media. 

 Setelah masyarakat membaca pemberitaan melalui media – media massa 

tersebut, tentu saja masyarakat dapat terpengaruh oleh media – media yang dibaca 

oleh mereka, karena media juga berperan serta dalam pembentukan opini publik, 

apalagi jika media yang dibaca tersebut hanya satu. Hal ini dapat dikaitkan 

dengan pernyataan Sobur (2001, 31), yaitu media merupakan alat untuk 

menyampaikan berita yang memiliki kemampuan untuk berperan sebagai institusi 

yang dapat membentuk opini publik karena media juga dapat berkembang 

menjadi kelompok penekan atas suatu ide atau gagasan dan juga citra yang 

direpresentasikan. Dengan kata lain, jika media melakukan konstruksi atas sebuah 
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peristiwa yang terjadi, maka khalayak yang membaca berita tersebut bisa 

terpengaruh oleh isinya, karena tujuan media melakukan konstruksi, adalah untuk 

membentuk opini publik. 

 Konstruksi atas isi berita yang dilakukan oleh media interaktif 

Kompas.com dan Republika Online akan menghasilkan sudut pandang yang 

berbeda. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari judul artikel yang dipilih oleh 

masing – masing media interaktif tersebut. Dalam kasus pemberitaan kecelakaan 

lalu lintas yang terjadi di Tol Jagorawi pada tanggal 8 September, Kompas.com  

memberi judul “Anak Ahmad Dhani Terlibat Kecelakaan Maut di Tol Jagorawi”, 

sedangkan Republika Online memberi judul “Kecelakaan Maut di Tol Jagorawi, 

Anak Ahmad Dhani Jadi Korban”.  

 Kedua artikel ini diberitakan pada hari yang sama, namun dalam artikel 

Republika Online tidak menyebutkan bahwa AQJ pada saat itu sedang 

mengendarai mobil. Sedangkan di Kompas.com, disebutkan bahwa mobil yang 

dikendarai oleh AQJ menabrak 2 mobil.  

 Dari contoh diatas judul berita yang diangkat oleh media interaktif diatas, 

dapat terlihat bahwa ada kecenderungan kedua media dalam menonjolkan fakta 

dan keberpihakan pada salah satu pihak. Berdasarkan kecenderungan yang terjadi, 

penulis ingin meneliti lebih jauh bagaimana media interaktif Republika Online 

dan Kompas.com melakukan konstruksi pemberitaan kasus kecelakaan lalu lintas 

Abdul Qodir Jaelani dari sudut pandang masing - masing. 
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1.3. Rumusan masalah 

Bagaimana konstruksi pemberitaan kasus kecelakaan lalu lintas Abdul 

Qodir Jaelani pada media interaktif Kompas.com dan Republika Online. 

 1.3.1.  Bagaimana konstruksi pemberitaan mengenai kasus kecelakaan  

  lalu lintas Abdul Qodir Jaelani dari sudut pandang media   

  interaktif Kompas.com? 

 1.3.2. Bagaimana konstruksi pemberitaan mengenai kasus kecelakaan  

  lalu lintas Abdul Qodir Jaelani dari sudut pandang media   

  interaktif Republika Online? 

 

1.4. Pembatasan Masalah  

 Peneliti melakukan penelitian pada kedua media interaktif ini hanya pada 

tanggal 8 September 2013 sampai dengan 24 September 2013. Selain itu, artikel 

yang diambil merupakan artikel yang berisi tanggapan dari pengamat kejadian 

tersebut, contohnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Indonesia Police 

Watch, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan sebagainya. Alasan 

pembatasan masalah ini adalah untuk melihat bagaimana media interaktif 

Kompas.com dan Republika Online dalam memilih narasumber terkait kecelakaan 

lalu lintas AQJ. 

 

 

 



9 

 

1.5.  Tujuan Penelitian 

 1.5.1. Untuk mengetahui konstruksi yang dilakukan oleh media interaktif 

  Kompas.com dalam pemberitaan kecelakaan Abdul Qodir Jaelani. 

            1.5.2.   Untuk mengetahui konstruksi yang dilakukan oleh media interaktif 

 Republika Online dalam pemberitaan kecelakaan Abdul  Qodir 

Jaelani. 

 

1.6.   Kegunaan Penelitian 

 1.6.1 Kegunaan Akademis 

 1.6.1.1. Memberikan referensi kepada mahasiswa dan peneliti  

   lainnya tentang framing yang dilakukan oleh media   

   (Kompas.com dan Republika Online). 

 

 1.6.2. Kegunaan Praktis 

 1.6.2.1. Memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses  

   framing yang dilakukan oleh media agar pembaca lebih  

   kritis. 

 1.6.2.2. Memberikan masukan kepada pembaca agar tidak hanya  

   membaca satu media, namun beberapa media agar tidak  

   menjadi korban framing yang dilakukan oleh media. 
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1.7.  Sistematika Penulisan 

 Skripsi berjudul Pemberitaan Kecelakaan Abdul Qodir Jaelani (Analisis 

Pembingkaian Pada Media Interaktif Kompas.com dan Republika Online) terdiri 

atas 6 bab. Bab pertama, berupa Pendahuluan, berisi pemikiran – pemikiran 

menjadi bahan pertimbangan peneliti dalam memilih topik penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian. 

 Bab kedua, yaitu Objek Penelitian, berisi penjelasan mengenai objek – 

objek yang akan diteliti,yang berupa penjelasan mengenai dua media cetak yang 

akan penulis teliti, yaitu Kompas.com dan Republika Online dan fenomena 

kecelakaan di Indonesia. 

 Bab ketiga, Tinjauan Pustaka, berisi penjelasan teori – teori yang 

menuntun peneliti dalam melakukan penelitian ini, seperti Gatekeeping, agenda 

setting, konstruksi sosial, dan model analisis framing yang menjadi inti dalam 

penelitian kualitatif ini. 

 Bab keempat, Metodologi Penelitian, menjelaskan metode – metode yang 

akan peneliti gunakan untuk menjalankan penelitian ini, mulai dari metode 

operasionalisasi konsep hingga metode untuk menguji reliabilitas. 

 Bab kelima, Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi hasil penelitian dan 

pembahasan, sesuai dengan teori – teori yang digunakan peneliti untuk menuntun 

penelitian ini. 

 Bab keenam, Penutup, berisi kesimpulan dan saran tentang permasalahan 

yang diteliti dalam penelitian ini. 

 


