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PENDAHULUAN 

 

1.1 Permasalahan Penelitian 

Teknologi informasi komunikasi berkembang pesat di era globalisasi saat ini. 

Perkembangan teknologi tersebut membuat komunikasi dapat dilakukan dengan 

mudah, cepat dan dalam lingkup yang luas serta dapat dilakukan dengan siapa saja 

dengan lingkup ruang dan waktu yang luas. Kondisi tersebut semakin dipermudah 

dengan munculnya beragam media komunikasi seiring dengan kemunculan 

internet.  

Internet telah menjadi bagian hidup sebagian besar masyarakat saat ini. 

Internet terutama media baru, saat ini telah menjadi media komunikasi yang efektif. 

Media merupakan sebuah alat yang digunakan untuk sarana penyampaian sebuah 

pesan (Mulyana, 2015). Media baru telah menjadi media komunikasi yang efektif. 

Kemunculan media baru menyediakan beragam aplikasi yang mempermudah 

komunikasi dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Adanya media baru 

dimanfaatkan oleh jurnalis menyebarkan informasi atau berita secara online melalui 

media online berupa website. Penggunaan media online tersebut membuat 

penyebaran informasi atau berita terjadi secara cepat dan dengan mudah menyebar 

secara luas.  

Media baru dapat memengaruhi pemahaman publik tentang berbagai 

peristiwa dalam sejumlah cara, termasuk menetapkan agenda publik, mendorong 

orang untuk memikirkan masalah-masalah tertentu ketika mengevaluasi para 
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pemimpin politik, dan membujuk orang untuk memilih kandidat tertentu. Selain itu, 

media baru dapat memframming cara orang berpikir tentang masalah atau peristiwa 

tertentu. Ketika framming dalam komunikasi memengaruhi frame yang dapat 

diakses dalam pikiran orang, maka komunikasi yang dilakukan memiliki efek 

framming (Druckman, 2011). 

Media menggunakan framming untuk memengaruhi cara orang merespons 

laporan berita. Pembingkaian melibatkan dua proses yaitu seleksi (media berita 

membuat pilihan apa yang akan dimasukkan dan yang tidak termasuk dalam 

laporan berita) dan arti-penting (menekankan beberapa aspek dari informasi yang 

dikomunikasikan yang lebih dominan) (Cappella & Jamieson, 1997). Media 

melakukan framming dengan melakukan pemilihan sebuah isi dan menonjolkan 

aspek tertentu dari isu yang dipilih dengan menggunakan teks yang kemudian dapat 

dilakukan analisis mengenai permasalahan yang terjadi, penyebabnya, evaluasi 

secara moral dan identifikasi solusi yang ditawarkan (Entman, 1993). Oleh karena 

itu, framming dalam media melayani fungsi penerangan pada masalah masyarakat, 

memperjelas penyebab masalah dan siapa yang terlibat, membuat penilaian moral 

tentang siapa penyebab dan efeknya dalam peristiwa atau masalah yang dilaporkan, 

dan menyarankan solusi atau pengobatan untuk masalah.  

Kekuatan media baru dalam mengubah cara orang berpikir tentang suatu 

masalah atau peristiwa terjadi dengan memengaruhi pentingnya individu melekat 

pada kepercayaan tertentu. Efek framming media bukan merupakan proses 

otomatis, namun proses yang tergantung pada serangkaian kondisi, termasuk 

kecenderungan orang yang sudah ada sebelumnya, tingkat pengetahuan, tingkat 
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persaingan di antara bingkai media, dan kredibilitas sumber media berita 

(Druckman, 2004). 

Frame berita mempunyai peran yang berbeda dalam pelaporan media baru 

(Igartua, Moral-Toranzo, & Fernandez, 2011). Jenis frame yang digunakan media 

memiliki efek yang kuat pada respons kognitif, sikap, keyakinan, dan respons 

emosional audiens (Igartua & Cheng, 2009). Dalam liputan jurnalis tentang suatu 

isu atau peristiwa dalam laporan surat kabar, media baru secara rutin memanfaatkan 

beragam bingkai berita untuk memilih dan menekankan beberapa aspek realitas dan 

dengan sengaja menghilangkan yang lain (Entman 1993). Jenis bingkai yang 

digunakan media berita memengaruhi opini, sikap, kepercayaan, dan intensi 

audiensi laporan berita (DeLung, Magee, DeLauder, & Maiorescu, 2012).  

Media baru menggunakan framming untuk membuat isu dari sebuah kejadian 

mejadi lebih menonjol untuk interpretasi audiens. Pilihan bingkai berita 

menguatkan apa yang lebih penting untuk peristiwa yang dilaporkan. Penelitian 

sebelumnya telah menunjukkan bahwa respons pembaca terhadap laporan berita 

dipengaruhi oleh framming berita yang dihadapi. Kondisi tersebut membuat perlu 

melakukan identifikasi karakteristik dari framming berita. Scheufele (1999) 

menyatakan bahwa setiap frame secara konseptual didefinisikan dan berbeda dari 

jenis bingkai lainnya. Hal ini berarti bahwa bahkan untuk masalah yang 

samadengan frame yang berbeda dapat memiliki efek yang berbeda pada pembaca 

dan untuk masalah yang berbeda yang memiliki frame yang sama dapat memiliki 

efek berbeda pada pembaca. 
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Berita global yang saat ini telah menjadi topik perbincangan di media online 

adalah terkait dengan penyebaran virus corona. Berdasarkan media online dari 

website WHO (2019), virus COVID-19 (corona) adalah keluarga besar dari virus 

yang dapat menyebabkan flu hingga penyakit yang lebih parah seperti seperti 

Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut 

Parah (SARS-CoV). Penyakit akibat virus corona virus merupakan penyakit jenis 

baru yang muncul pada tahun 2019 dan virus tersebut saat ini sedang dalam proses 

identifikasi pada manusia. 

Virus corona atau Novel 201 Corona virus (2019-nCoV) merupakan virus 

mematikan asal Wuhan, provinsi Hubei, China. Kasus virus corona menjadi 

perbincangan hangat pada masyarakat karena penyebaran virus corona sangat cepat 

dan menyebar secara luas di berbagai kota di seluruh Dunia. Virus corona terjadi 

pertama kali pada Desember 2019 dan menyebar dengan cepat dimana data secara 

global di seluruh dunia menyatakan bahwa angka kejadian virus corona per tanggal 

19 Maret 2020 tercatat sebanyak 237.910 orang dengan kematian sebanyak 9.844 

dan jumlah pasien yang berhasil disembuhkan sebanyak 86.675. Virus corona telah 

menyebar ke 177 negara. Kasus virus corona tertinggi yang terjadi di wilayah 

pasifik timur meliputi Cina, Korea Selatan dan Jepang dengan angka kejadian 

berturut-turut sebesar 80.928, 8652, dan 950 kasus.  Negara dengan kasus virus 

corona tertinggi yang terjadi di wilayah eropa yaitu Italia dengan 41.035 kasus.  

Negara dengan kasus virus corona tertinggi yang terjadi di wilayah Mediterania 

Timur yaitu Iran dengan 18.407 kasus (WHO, 2020).  
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Penduduk di China selaku sebagai orang yang pertama kali terserang virus 

corona dan angka kejadian yang begitu besar pada penduduk China menyebabkan 

ketakutan yang berlebihan terhadap masyarakat di dunia. Negara Cina, Korea 

Selatan, Jepang, Iran dan Italia selain mempunyai angka kejadian yang tinggi 

terhadap virus corona juga banyak memberitakan sikap rasisme terhadap etnis Cina 

yang diterbitkan dalam media online. Beberapa pemberitaan online terkait dengan 

sikap rasisme terhadap etnis China akibat penyebaran virus corona terjadi di 

beberapa negara antara lain: 

a. China dalam media online www.chinadaily.com 

 

Gambar 1.1 Screenshoot media online www.chinadaily.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chinadaily.com/
http://www.chinadaily.com/
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b. Itali dalam media online www.thelocal.it 

 

Gambar 1.2 Screenshoot media online www.thelocal.it 

 

 

c. Korea Selatan dalam media online www.koreatimes.co.kr 

 

Gambar 1.3 Screenshoot media online www.koreatimes.co.kr 

 

http://www.koreatimes.co.kr/
http://www.koreatimes.co.kr/
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d. Iran dalam media online www.aljazeera.com 

 

Gambar 1.4 Screenshoot media online www.aljazeera.com 

 

e. Jepang dalam media online www.japantoday.com 

 

Gambar 1.5 Screenshoot media online www.japantoday.com 

Gambar 1.1 sampai Gambar 1.5 menunjukkan berbagai pemberitaan yang 

terjadi di negara China, Italia, Korea Selatan, Iran, dan Jepang terkait sikap rasisme 

etnis China akibat penyebaran virus corona. Pemberitaan terkait rasisme di media 

online Itali terjadi di media online www.thelocal.it pada tanggal 30 Januari 2020 

dengan judul “Coronavirus: Spike in reports of 'racist' abuse of Chinese people in 

http://www.aljazeera.com/
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Italy”. Pemberitaan terkait rasisme di media online China terdapat dalam 

www.chinadaily.com pada tanggal 11 Februari 2020 dengan judul “Racism behind 

coronavirus paranoia”. Pemberitaan terkait rasisme di media online Korea Selatan 

terdapat dalam www.koreatimes.co.kr pada tanggal 2 Februari 2020 dengan judul 

“Fears of coronavirus trigger anti-China sentiment worldwide”. Pemberitaan 

terkait rasisme di media online Iran terdapat dalam www.aljazeera.com pada 

tanggal 9 Maret 2020 dengan judul “US congressman's 'Wuhan virus' remark stirs 

'racism' debate”. Pemberitaan terkait rasisme di media online Jepang terdapat 

dalam www.spiegel.de pada tanggal 20 Februari 2020 dengan judul “Japanese 

restaurant in Paris vandalized with 'coronavirus' graffiti” 

Alasan peneliti memilih kelima media Online tersebut karena, karena media 

China Daily memperingkat pertama untuk media newspaper online di China dan 

Korea Times masuk dalam peringkat ke 6 untuk newspaper online di korea yang 

dilansir oleh website www.4imn.com. www.4imn.com merupakan kepanjangan 

dari International Media dan newspaper adalah direktori dan mesin pencari yang 

berfokus pada koran/surat kabar online di seluruh dunia (4imn.com, 2020). Website 

ini mencakup 7.000 surat kabar dan rangking berdasarkan popularitas website. 

Untuk media online Al Jazeera ada di peringkat ke 4 untuk kategori berita dan  

media di negara Qatar yang di lansir dari Similiarweb. Al Jazeera juga 

memenangkan award pada tahun  2020 sebagai Broadcaster of the year 2020. 

Similiarweb merupakan situs web yang menyediakan layanan analisis web untuk 

bisnis. Perusahaan menawarkan informasi pelanggan tentang volume traffic web 

http://www.chinadaily.com/
http://www.4imn.com/
http://www.4imn.com/
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client dan pesaingnya (Simmiliarweb,2020). Dan Japan Today ada di urutkan ke 18 

yang di lansir oleh Alexa Internet, Alexa merupakan anak perusahaan dari amazon 

yang menyediakan data komersial terkait traffic web. Untuk the Local menurut 

Alexa menduduki peringkat ke 199 meskipun menduduki peringkat ke 199 The 

Local mendapatkan penghargaan Media swedish terpopuler dan mendapatkan 

award kategori penggunaan media online terbaik oleh Native advertising award di 

Berlin.  (Alexa.com,2020) 

Media baru termasuk media online yang menggunakan framming untuk 

menonjolkan berbagai aspek dari isu atas sebuah kejadian untuk interpretasi 

audiens. Pilihan bingkai berita menguatkan apa yang lebih penting untuk peristiwa 

yang dilaporkan. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa respons 

pembaca terhadap laporan berita dipengaruhi oleh framming berita yang dihadapi. 

Kondisi tersebut membuat perlu melakukan identifikasi karakteristik dari framming 

berita. Scheufele (1999) menyatakan bahwa setiap frame secara konseptual 

didefinisikan dan berbeda dari jenis bingkai lainnya. Hal ini berarti bahwa bahkan 

untuk masalah yang sama bingkai yang berbeda dapat memiliki efek yang berbeda 

pada pembaca dan untuk masalah yang berbeda yang memiliki frame yang sama 

dapat memiliki efek berbeda pada pembaca. Artinya terdapat transfer framming dari 

framming yang ada di media online. 

Transfer framming dan informasi framming telah dimodelkan dalam 

beberapa proses berbeda yang tidak terbatas pada peran pengirim-penerima 

monolitik untuk media dan khalayak. Transfer framming dapat dilihat sebagai 



10 

 

 
 UNIVERSITAS PELITA HARAPAN 

terjadi di beberapa titik kritis terkait dengan produksi dan konsumsi media berupa 

pengaruh internal pada produksi berita, pengaruh frame media pada frame 

individual, dan pengaruh frame individual pada hasil individu. Namun, signifikansi 

yang lebih besar dari perubahan dalam kerangka individu adalah pengaruhnya 

terhadap sikap, perilaku, niat perilaku individu  (Scheufele & Tewksbury, 2007). 

Sobur (2001) menyatakan bahwa analisis framming digunakan untuk meneliti 

bagaimana cara sebuah media dalam membangun fakta. Dengan kata lain, 

framming adalah pendekatan untuk mengeksplorasi sudut pandang yang digunakan 

oleh jurnalis ketika memilih isu dan menulis berita. Dengan demikian, berita 

menjadi manipulatif karena bertujuan untuk mendominasi keberadaan subjek 

sebagai sesuatu yang sah, objektif, alami, alami, dan tak terhindarkan (Satriani, 

2018). 

Analisis framming dalam media telah dilakukan oleh beberapa peneliti. 

Fridkin (2017), peneliti dari Arizona State University USA, melakukan penelitian 

eksperimental pertama dari framming media tentang kekerasan polisi dalam kasus 

seorang wanita Afrika-Amerika terlibat dalam pertengkaran dengan seorang 

petugas polisi pria kulit putih. Penelitian bertujuan untuk terus memeriksa kerangka 

kekerasan polisi dan untuk menyelidiki bagaimana memvariasikan baik jenis 

kelamin dan ras petugas kepolisian dan warga yang terlibat dalam konfrontasi 

dengan kekerasan mempengaruhi dampak dari berbagai bingkai. Hasil 

menunjukkan bahwa framming kekerasan polisi mempengaruhi pemahaman orang 

tentang acara tersebut serta pandangan politik tentang kekerasan polisi. Framming 
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adalah alat yang ampuh yang digunakan oleh media berita, dan pembingkaian suatu 

acara dapat membentuk pandangan orang tentang kebijakan, yang berfungsi 

sebagai katalis untuk perubahan politik yang penting. Berdasarkan uraian diatas, 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Pembingkaian berita rasisme 

etnis cina mengenai virus corona di media online luar negeri”  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan penelitian maka rumusan masalah penelitian ini 

yaitu “Bagaimana media online  Luar Negeri melakukan pembingkaian atas berita 

Rasisme Etnis China?”  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian dan rumusan masalah, maka tujuan 

penelitian ini yaitu untuk menganalisis menganalisis proses pembingkaian berita 

Media online luar negeri mengenai rasisme etnis china. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara praktis maupun 

secara teoritis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini yaitu 

1. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan Ilmu 

Komunikasi terutama terkait dengan konstruksi rasisme melalui analisis 

framming. 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi pada penelitian 

selanjutnya yang melakukan kajian serupa dengan penelitian ini. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini yaitu 

1. Bagi jurnalistik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dalam 

melakukan framming berita karena dapat berdampak terhadap sikap 

khalayak. 

2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber 

informasioleh masyarakat bersikap terhadap informasi yang diterima 

melalui berita online. 

 

1.5 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap media online luar negeri berupa negara 

China, Korea Selatan, Iran, Italia, Jepang yang melakukan pemberitaan virus 

korona yang dikaitkan dengan rasisme etnis China. Media online luar negeri yang 

diteliti yaitu: 

1. www.chinadaily.com.cn 

2. www.koreatimes.co.kr 

3. www.thelocal.it 

4. www.aljazeera.com 

5. www.japantoday.com 

Penelitian dilakukan pada pemberitaan virus korona yang dikaitkan dengan rasisme 

etnis China pada tanggal 30 January – 30 Maret 2020. 

http://www.koreatimes.co.kr/
http://www.aljazeera.com/

