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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan berkomunikasi tidak hanya bagi masyarakat umum dan pelaku 

usaha, tetapi juga oleh para politisi. Politisi atau pelaku politik membutuhkan dan 

melakukan komunikasi yang dikenal sebagai komunikasi politik. Komunikasi 

Politik adalah pernyataan lisan atau tertulis dan pemaknaan visual seperti busana, 

rias wajah, tata rambut, dan desain logo, yakni semua unsur komunikasi yang bisa 

dikatakan membentuk ‘citra’ atau jati-diri politik.1 

Dengan demikian komunikasi politik yang dilakukan oleh politisi atau pelaku 

politik adalah pencitraan jati diri politik masing-masing. Sementara di sisi lain 

Astrid S. Susanto menjelaskan bahwa komunikasi politik adalah komunikasi yang 

diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah 

yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya 

melalui suatu sanksi “yang ditentukan bersama” oleh lembaga-lembaga politik.2 

Sama halnya dengan komunikasi pada umumnya, komunikasi politik juga 

memiliki 5 (lima) unsur. Kelima unsur yang dimaksud yaitu unsur komunikator, isi 

pesan, komunikan, efek yang ditimbulkan, dan juga media yang digunakan. Unsur-

unsur komunikasi yang sangat menentukan berhasil tidaknya proses komunikasi 

                                                           
1 Brian Mcnair. 2015. Pengantar Komunikasi Politik. Bandung: Nusa Media. hal. 4. 
2 Fatahullah Jurdi. 2014. Studi Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal. 196. 
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yaitu unsur komunikator karena komunikator dapat mewarnai dan mengubah arah 

tujuan komunikasi.3 

Menurut Leonard Doob dalam Dan Nimmo (1993), komunikator politik dapat 

dikategorikan dalam tiga tipologi: (1) politikus atau disingkat “pols”, (2) 

komunikator profesional atau “pross”, dan (3) aktivis atau disingkat “vois”.4 

Pada umumnya yang lebih dominan melakukan komunikasi politik adalah 

kategori politikus. Politikus adalah orang yang bercita-cita untuk dan atau 

memegang jabatan pemerintah harus dan memang berkomunikasi tentang politik: 

tidak peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau pejabat karier dan tidak 

mengindahkan apakah jabatan itu eksekutif, legislatif, atau yudikatif.5 Politikus 

utama yang bertindak sebagai komunikator politik yang pertama adalah para 

pejabat pemerintah, baik yang dipilih maupun yang diangkat. Seperti presiden, 

gubernur, wali kota, bupati, dan lain-lain. 

Dalam komunikasi politik, diperlukan juga media yang digunakan sebagai 

alat komunikasi. Para pelaku komunikasi politik harus menggunakan media untuk 

menyampaikan pesan mereka kepada khalayak yang dikehendaki. Di samping itu, 

media tidak saja menyampaikan pesan-pesan organisasi politik kepada publik, 

namun juga mengubahnya melalui berbagai proses pemberitaan dan interpretasi.6 

Media yang bisa digunakan mencakup media cetak, media elektronik, dan 

juga media online. Dari ketiga jenis media massa tersebut, masing-masing tentunya 

                                                           
3 Ibid. hal. 193. 
4 Henry Subiakto, Rachmah Ida. 2012. Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi Edisi Kedua. 
Jakarta: Kencana. hal. 24. 
5 Dan Nimmo. 2011. Komunikasi Politik Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: Rosda Karya. 
hal. 30. 
6 Brian Mcnair. Op.cit. hal. 65. 
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memiliki kelebihan dan kekurangannya. Media massa yang paling sering digunakan 

sebagai alat komunikasi politik ialah media cetak. Menurut Iwan Awaluddin, media 

massa khususnya media cetak lokal seringkali dĳadikan sebagai sarana komunikasi 

utama bagi aktor politik daerah. Kekuatan dan jangkauan media yang luas disadari 

mampu mendorong tercapainya tujuan politik daripada saluran komunikasi politik 

lainnya.7 

Surat kabar sering memuat pesan-pesan yang memiliki keterkaitan dengan 

komunikasi politik. Pesan-pesan itu bisa berupa komentar, analisis, atau 

pernyataan-pernyataan dalam bentuk pemberitaan di media cetak serta iklan politik. 

Pesan politik dari seorang politikus dalam pemberitaan media cetak sangat 

ditentukan oleh konstruksi media bersangkutan. Oleh karena itu framing media 

terhadap pesan politik dari seorang politikus menjadi suatu hal yang penting pada 

komunikasi politik yang dilakukan oleh seorang politikus. 

Analisis framing digunakan untuk melihat bagaimana media dan juga 

wartawan mengkonstruksikan realitas yang kemudian disajikan kepada publik. 

Menurut Eriyanto, ada dua aspek analisis framing yaitu yang pertama memilih fakta 

atau realitas berdasarkan asumsi yang ada, dan yang kedua ialah menuliskan fakta.8 

Analisis Framing membantu kita untuk mengetahui bagaimana realitas peristiwa 

yang sama namun dikemas secara berbeda oleh wartawan sehingga menghasilkan 

berita yang berbeda pula. Perbedaan itu bisa terlihat dari cara pemberitaan atau 

                                                           
7 Iwan Awaluddin Yusuf. 2011. “Media Lokal dalam Konstelasi Komunikasi Politik di Daerah” 
dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 14 No 3. Yogyakarta: Pusat Kajian Media dan Budaya 
Populer – PKMBP, Universitas Islam Indonesia. hal. 312. 
8 Eriyanto. 2004. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta: LkiS. hal. 
69. 
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pendefinisian peristiwa, penyajian atau penonjolan aspek tertentu, pemilihan fakta 

hingga narasumber.  

Ada empat model analisis framing menurut Eriyanto yaitu: (1) Murray 

Edelman, (2) Robert N. Entman, (3) William A. Gamson, dan (4) Zhongdang Pan 

dan Gerald M. Kosicki. Keempat model tersebut tentu memiliki perbedaan dalam 

tahapan-tahapan melakukan framing. 

Model Murray Edelman lebih fokus terhadap framing sebagai kategorisasi: 

pemakaian perspektif tertentu dengan pemakaian kata-kata yang tertentu pula yang 

menandakan bagaimana fakta atau realitas dipahami.9 Model kedua dari Robert N. 

Entman. Framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, 

evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka 

berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan.10 

Model William A. Gamson melihat framing sebagai pendekatan untuk 

mengetahui bagaimana perspektif yang digunakan wartawan ketika menseleksi isu 

dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan 

fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak 

di bawa kemana berita tersebut.11  

Model Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki, dalam model ini framing dibagi 

ke dalam empat struktur besar yakni (1) Struktur Sintaksi, bagaimana wartawan 

menyusun peristiwa; (2) Struktur Skrip, bagaimana wartawan mengisahkan atau 

menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita; (3) Struktur Tematik, bagaimana 

                                                           
9 Ibid. hal. 156. 
10 Ibid. hal. 188. 
11 Ibid. hal. 224. 
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wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, 

kalimat atau hubungan antarkalimat yang membentuk teks secara keseluruhan; (4) 

Struktur Retoris, bagaimana wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita.12 

Dari keempat model tersebut, framing model Robert N. Entman memiliki 

empat elemen, salah satunya yakni penawaran solusi (treatment recommendation). 

Dimana dengan adanya elemen itu tentu akan memudahkan untuk melihat dan 

mengetahui bagaimana solusi-solusi yang ditawarkan oleh politikus. Dimana 

penawaran solusi itu merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang 

dilakukan, sehingga dari situ nantinya akan tergambarkan citra diri dari politikus 

tersebut. 

Pada umumnya, kepala daerah yang menjadi petahana memiliki komunikasi 

politik yang baik. Ada sebuah fenomena menarik dalam ajang pemilukada yaitu 

terdapatnya petahana yang sebagian besar menang dalam setiap persaingan 

menduduki kursi orang nomor satu di daerah. Hal tersebut terjadi karena, selain 

memiliki dukungan beberapa jaringan dan mesin politiknya yang cukup solid, 

kandidat petahana ini mempunyai image position sebagai pejabat yang popular di 

mata publik. Apalagi jika proses tersebut ditopang dengan kinerja figur yang positif 

tentunya akan semakin memperkuat korelasi antara pemilihan dan calon kandidat 

dalam hal memperoleh kemenangan.13 

                                                           
12 Ibid. hal. 255-256. 
13 Firmanzah dalam Bowo Sugiarto, Oktafiani C Pratiwi, Andi A Said Akbar. 2014. “Strategi 
Pemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah” dalam eJournal Masyarakat, Kebudayaan dan 
Politik Vol 27 No 3. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman. hal. 144. 
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Wali Kota Semarang, Hendrar Prihardi sudah menjabat selama dua kali 

periode yakni periode 2013 – 2015 dan periode 2016 – sekarang. Awal mulanya 

Hendrar Prihardi, merupakan wakil Wali Kota periode 2010 – 2013 berpasangan 

dengan Soemarmo HS. Dan pada tahun 2013, Hendrar Prihardi akhirnya dilantik 

sebagai Wali Kota Semarang, menggantikan Soemarmo HS yang di non-aktifkan 

karena terkena kasus korupsi. 

Selama menjabat sebagai Wali Kota, Hendrar Prihardi telah dengan cepat 

berbenah memperbaiki pemerintahan Kota Semarang. Oleh karena itu, pemberitaan 

di media lokal terbitan Semarang juga banyak memberitakan dirinya. Media lokal 

dianggap lebih mampu mendekatkan diri dengan pembaca yang khususnya berada 

di daerah-daerah. Selain itu media lokal juga dinilai lebih memiliki kedekatan 

emosional kepada pembaca yang berada di daerah dimana media tersebut 

diterbitkan, dibandingkan dengan media yang beredar dalam tingkat nasional. 

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Nielsen Consumer Insight W2 tahun 

2010 tentang koran dengan pembaca terbanyak di kota Semarang, menempatkan 

Suara Merdeka sebagai koran yang paling banyak dibaca. Di sisi lain, Nielson 

Consumer and Media View (CMV) memublikasikan hasil survei kuartal III 2017 

yang menunjukkan Jawa Pos sebagai koran dengan pembaca terbanyak di 

Indonesia. Khususnya untuk wilayah Surabaya dan Semarang.14 Sehingga dua 

media yang peneliti gunakan sebagai obyek penelitian adalah Suara Merdeka dan 

                                                           
14 “Nielsen: Jawa Pos Koran No 1 Indonesia”, diakses dari 
https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20171207/281496456617467, pada tanggal 
30 Juli 2018 pukul 10.27. 

https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20171207/281496456617467
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Radar Semarang. Namun pemberitaan di dua media lokal tersebut tidak selamanya 

yang bernuansakan komunikasi politik. 

Dalam pengamatan peneliti, pemberitaan mengenai Wali Kota Semarang 

Hendrar Prihardi dalam surat kabar Suara Merdeka dan Radar Semarang 

dikategorikan dalam beberapa topik, seperti pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Pemberitaan Wali Kota Semarang Hendrar Prihardi 

di Harian Suara Merdeka dan Radar Semarang 

(Februari 2016 – Desember 2017) 

No Kategori 
Suara Merdeka Radar Semarang 

2016 2017 2016 2017 

1 Pelantikan Hendi 4 - 4 - 

2 Infrastruktur Fisik 14 32 24 21 

3 Pasar 7 14 9 6 

4 Keagamaan 4 5 4 3 

5 Kampung Wisara 1 10 3 7 

6 Banjir dan Rob 5 6 12 4 

7 Pendidikan dan Pemuda 2 4 5 6 

8 Penghargaan dan Prestasi 12 10 7 12 

9 Pariwisata dan Kebudayaan 1 3 6 5 

10 Lingkungan 5 1 7 2 

11. Transportasi 2 4 1 5 

12. Sosial 2 5 5 3 

13. Hiburan 2 - 6 5 

14. Inovasi Pelayanan Publik 7 7 7 8 

15. Kinerja Pemerintah 7 7 16 6 

16. Ekonomi 2 7 3 8 

17. Olahraga 1 1 2 1 

18. Kesehatan - 2 1 3 

19. Kinerja Hendi 3 2 3 6 

20. Kasus 20 16 25 10 

21. Bencana 2 1 1 - 

Jumlah 103 137 151 121 

Total 512 
Sumber: Suara Merdeka dan Radar Semarang, Februari 2016 – Desember 2017  

 

Dari bulan Februari 2016 – Desember 2017, terdapat pemberitaan mengenai 

Wali Kota Semarang di surat kabar Suara Merdeka berjumlah 240 berita, sedangkan 

Radar Semarang berjumlah 272 berita. Dari 21 topik,  tiga topik yang terbanyak 
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ialah mengenai infrastruktur fisik, penghargaan dan prestasi, dan juga kasus. 

Peneliti memilih kurun waktu Februari 2016 – Desember 2017 karena sebagai tahun 

kerja awal mula terpilihnya Hendrar Prihardi sebagai Wali Kota Petahana Kota 

Semarang. 

Dari ketiga topik yang paling banyak dibahas dalam kedua media cetak 

tersebut, peneliti memilih untuk meneliti lebih dalam mengenai topik Kasus. Topik 

kasus itu sendiri terbagi dalam beberapa hal seperti kasus korupsi, relokasi, hukum, 

infrastruktur, pelayanan publik, ekonomi, dan juga kebakaran pasar. Pemilihan 

topik kasus ini berdasarkan pernyataan-pernyataan Hendrar Prihardi dalam 

pemberitaan tersebut yang merupakan bentuk dari komunikasi politik yang dia 

lakukan selaku Wali Kota Petahana Kota Semarang. Tidak hanya pernyataan, 

namun dalam topik kasus juga terlihat adanya penawaran solusi yang diberikan 

dalam setiap beritanya.  

Maka peneliti ingin melakukan kajian framing model Robert N. Entman 

terhadap komunikasi politik yang dilakukan Wali Kota Semarang Hendrar Prihardi 

selaku Petahana di dua media cetak, yakni harian Suara Merdeka dan Radar 

Semarang. Model ini dipilih karena dinilai sesuai dengan tujuan penelitian yakni 

untuk mengetahui bagaimana bingkai terhadap dari komunikasi politik yang 

dilakukan Hendrar Prihardi di kedua media cetak tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Bagaimana framing komunikasi politik yang dilakukan Wali Kota 

Semarang Hendrar Prihardi pada pemberitaan kasus pelayanan publik di harian 

Suara Merdeka dan Radar Semarang?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian proposal skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

bingkai terhadap komunikasi politik yang dilakukan Wali Kota Semarang Hendrar 

Prihardi dalam pemberitaan kasus pelayanan publik di harian Suara Merdeka dan 

Radar Semarang dengan model analisis framing Robert N. Entman. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Dapat memberikan kontribusi positif, memperluas, dan memperkaya 

pengetahuan dalam bidang Ilmu Komunikasi, khususnya di bidang Jurnalistik 

mengenai analisis framing. 

b. Dapat memberikan masukan bagi surat kabar terkait untuk dapat melihat dan 

mengidentifikasikan frame berita pada setiap pemberitaannya, agar berita 

yang disajikan berimbang dan sesuai dengan fakta. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yang bersifat kualitatif 

deskriptif dengan metode analisis framing. Penelitian kualitatif dipilih berdasarkan 

pertimbangan bahwa data-data yang dikumpulkan oleh peneliti, berupa tulisan-
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tulisan yang terangkum dalam pemberitaan di media cetak Radar Semarang dan 

Suara Merdeka yang tidak menekankan pada angka. 

Penelitian kualitatif dalam analisis framing adalah salah satu metode analisis 

teks yang berada dalam kategori penelitian konstruksionis. Paradigma ini 

memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil 

dari konstruksi.15 

Hal yang disorot dalam penelitian ini ialah mengenai komunikasi politik 

dalam pemberitaan seputar Hendrar Prihadi selaku Wali Kota Semarang. Framing 

dalam pemberitaan sendiri dianggap sebagai satu hal penting, dimana frame mampu 

memengaruhi bagaimana kinerja wartawan dalam membuat satu informasi menjadi 

lebih penting atau menonjol. 

Metode analisis framing yang dipakai oleh peneliti ialah model Robert N. 

Entman. Dalam konsepsi Entman sendiri, framing pada dasarnya merujuk pada 

empat tahap yakni define problem, diagnose causes, make moral judgement, dan 

treatment recommendation. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. 

Data primer diambil dari dokumen beberapa berita dari media cetak Suara Merdeka 

dan Radar Semarang, serta wawancara mendalam dengan redaksional kedua surat 

kabar. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari kepustakaan dan 

jurnal-jurnal yang terkait dengan pembahasan. 

                                                           
15 Eriyanto, Op.cit. hal. 37. 
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Hasil dari penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif, dimana akan dibuat 

narasi untuk menggambarkan berbagai kondisi yang timbul pada media cetak yang 

menjadi objek penelitian mengenai framing komunikasi politik. 

 

1.6 Lokasi dan Tatakala Penelitian 

Lokasi 

Lokasi penelitian terletak pada kantor redaksi harian Suara Merdeka 

dan Radar Semarang. 

Tatakala Penelitan  

Waktu penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap persiapan 

seperti pengumpulan data, penentuan tema, menyusun proposal, seminar 

proposal, revisi, menyusun skripsi, sidang skripsi. 

No Kegiatan 

Bulan 

2017 2018 2019 

Okt Nov Des 
Jan-

Mei 
Juni Juli Agus 

Sept- 

Des 
Jan 

1. 
Pengumpulan 

Data 

         

2. Penentuan Tema          

3. 
Menyusun 

Proposal 

         

4. 
Seminar 

Proposal 

         

5. Revisi          

6. 
Menyusun 

Skripsi 

         

7. Ujian Skripsi          

 

1.7 Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian ini peneliti memberikan laporan lebih jelas, maka 

materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dilaporkan menjadi beberapa sub 

bab dengan sistematika sebagai berikut. 
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Bab I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang yang memaparkan masalah-masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Peneliti, dan Manfaat Peneliti, dan Sistematika 

Penelitian. 

Bab II Landasan Teori 

Pada bab ini diuraikan pemikiran dan teori-teori yang mendasari dan 

digunakan dalam penelitian ini, seperti definisi komunikasi politik, 

komunikator politik, serta analisis framing. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi mengenai uraian metodologi penelitian yang digunakan, 

antara lain jenis penelitian, fokus penelitian dan sumber data (data primer dan 

data sekunder), teknik pengumpulan data serta teknik analisis data. 

Bab IV Pembahasan 

Pada bab ini dibahas hasil data dan analisa yang didapat dari penelitian 

yang telah dilakukan. 

Bab V Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti bagi studi yang 

akan datang sebagai masukan lebih lanjut setelah dilakukan penelitian. 

  


