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ABSTRAK 

Nurul Asfiyah 14210091. 2021. Skripsi: Pemberitaan Pembubaran FPI di 

mediaindonesia.com edisi 30 Desember 2020-5 Januari 2021. Program Studi 

Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Media massa, secara teoritik dipandang sebagai institusi netral yang 

berfungsi untuk menyebarkan informasi. Namun dalam kenyataannya, netralitas 

dan objektifitas dalam pemberitaan media massa adalah sesuatu yang sulit terjadi. 

Hal demikian dapat dilihat dari berbagai produk berita di media massa yang kalau 

dianalisa lebih jauh ternyata jauh dari netralitas dan objektifitas. Media massa 

kerap kali justru menjadi alat propaganda atas kepentingan tertentu. 

Penelitian yang Pemberitaan Pembubaran FPI di mediaindonesia.com 

edisi 30 Desember 2020-5 Januari 2021 ini hadir dalam rangka memperlihatkan 

kalau netralitas media adalah sesuatu yang hanya ada pada ranah teori. Dalam 

penelitian ini, peneliti mengkaji bagaimana pemberitaan mediaindonesia.com 

tentang pembubaran FPI, ternyata pada analisa lebih jauh justru malah 

menimbulkan stereotip tertentu kepada FPI sebagai pihak yang menjadi objek 

pemberitaan. Stereotip tersebut terlihat ketika pemberitaan di mediaindonesia.com 

dianalisa melalui pendekatan framing Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicky. 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pengumpulan 

data yang berbasis teks berita yang diterbitkan mediaindonesia.com pada edisi 30 

Desember 2020-5 Januari 2021. 

Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberitaan di 

mediaindonesia.com tentang pembubaran FPI telah menimbulkan stereotip 

tertentu kepala FPI. Hal itu terlihat dari bagaimana mediaindonesia.com 

menyusun pemberitaan dari judul hingga paragraf akhir berita. 

Kata Kunci: Stereotip, FPI, mediaindonesia.com 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembubaran Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah Republik 

Indonesia pada 30 Desember 2020, menjadi pemberitaan di seluruh media massa 

nasional, baik cetak, elektronik, maupun digital. Mahfud MD selaku Menko 

Polhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik 

Indonesia) menyebut bahwa pembubaran FPI sebenarnya telah dilakukan sejak 21 

Juni 2019. Hanya saja keputusan resmi pembubaran FPI sebagai organisasi 

masyarakat (ormas) dan pelarangan seluruh kegiatan serta atribut baru 

dilaksanakan pada 30 Desember 2020. 

Keputusan pembubaran FPI tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 

(SKB) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM 

Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 

Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, nomor 220-4780 nomor 

M. HH14.HH05.05 tahun 2020, nomor 690 tahun 2020, nomor KB/3/XII 2020, 

nomor 320 tahun 2020, tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut 

serta pemberhentian kegiatan Front Pembela Islam.1 

                                                                 
1Kementerian Komunikasi dan Informatika, “SKB-Ormas FPI,” Kominfo, diakses Desember 

2020), https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/SKB%20ORMAS%20FPI.pdf. 
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Pembubaran ini menurut pemerintah didasarkan berbagai alasan yang 

sudah dipertimbangkan. Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), 

Eddy Omar Sharif Hiariej mengatakan setidaknya ada empat alasan dibalik 

pembubaran FPI. Pertama, anggaran dasar FPI dinilai bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur soal organisasi masyarakat. Kedua, 

secara administratif surat keterangan terdaftar (SKT) masa berlaku FPI sebagai 

ormas telah habis dan belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT 

tersebut. Ketiga, terdapat pengurus dan juga anggota FPI yang pernah terlibat 

pidana bahkan aksi terorisme. Keempat, FPI kerap melakukan sweeping atau razia 

yang bukan wewenangnya secara hukum.2 

Adapun isi lengkap SKB pembubaran FPI antara lain: 

1. FPI adalah organisasi yang tak terdaftar sebagai ormas sebagaimana 

peraturan perundang-undangan sehingga secara de jure telah bubar 

sebagai ormas. 

2. FPI sebagai ormas yang secara de jure telah bubar. Pada kenyataannya 

masih terus melakukan kegiatan mengganggu ketentraman, ketertiban 

umum, dan melanggar hukum. 

3. Melarang kegiatan dan penggunaan atribut FPI. 

4. Apabila terjadi pelanggaran, aparat akan menghentikan seluruh 

kegiatan yang diadakan FPI. 

                                                                 
2Amirullah, “Ini Isi Lengkap Keputusan Menteri Yang Bubarkan FPI,”  Tempo, diakses Desember 

30, 2020, https://nasional.tempo.co/read/1418775/ini-isi-lengkap-keputusan-menteri-yang-

bubarkan-fpi. 
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5. Meminta kepada masyarakat :  

a. Untuk tak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan dan 

penggunaan atribut FPI. 

b. Melaporkan pada aparat setiap mengetahui kegiatan 

penggunaan atribut FPI. 

6. Kementerian/lembaga yang menandatangani keputusan itu agar 

berkoordinasi dan melakukan langkah penegakkan hukum 

sebagaimana peraturan perundang-undangan. 

7. Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan di Jakarta 30 Desember 

2020.3 

FPI sendiri merupakan ormas yang selama 20 tahun terakhir dituding 

sebagai kelompok yang sering melakukan tindakan intoleran. Laporan Satu 

Dekade Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan selama rentang 2009-2018 yang 

dikeluarkan Wahid Foundation 2020 lalu memperkuat tudingan di atas. Dalam 

laporan tersebut disebutkan kalau FPI merupakan ormas yang paling sering 

melakukan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di 

Indonesia. Selama satu dekade, telah terjadi 153 tindakan intoleran di seluruh 

Indonesia yang melibatkan FPI.4 

                                                                 
3Ibid,. 
4Wahid Foundation, “Laporan Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 

Tahun 2018 | Setara Institute,” diakses April 13, 2021, https://setara-institute.org/laporan-kondisi-

kebebasan-beragamaberkeyakinan-di-indonesia-tahun-2018/. 
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Laporan Wahid Foundation senada dengan laporan yang dikeluarkan 

Setara Institute. Dalam laporan tahunan kondisi kebebasan beragama dan 

berkeyakinan Setara Intitute tahun 2018, dikatakan bahwa FPI selama 12 tahun 

terakhir, menjadi salah satu aktor non negara yang paling sering melakukan tindak 

pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.5 

FPI juga merupakan salah satu ormas inisiator unjuk rasa besar bertajuk 

Aksi Bela Islam 2016 lalu, yang berhasil menjebloskan Gubernur DKI Jakarta 

saat itu, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), ke penjara karena kasus penistaan 

agama.  

Melihat sepak terjangnya yang demikian, tidak aneh kemudian jika 

keputusan pemerintah untuk membubarkan FPI menjadi sorotan banyak media 

massa. mediaindonesia.com adalah satu dari sekian banyak media massa yang 

memberitakan pembubaran FPI secara intens.  

Pemberitaan mengenai pembubaran FPI sendiri pertama kali diangkat 

mediaindonesia.com pada 30 Desember 2020 atau bertepatan dengan 

pengumuman resmi pembubaran FPI dari pemerintah. Pada hari itu, 

mediaindonesia.com menurunkan berita berjudul, “Pemerintah Bubarkan FPI.“6 

Berita ini menjelaskan mengenai keputusan pemerintah yang membubarkan FPI. 

                                                                 
5Setara Institute, “Melawan Intoleransi di Tahun Politik,” Setara Institute (blog), diakses April 13, 

2021, https://setara-institute.org/melawan-intoleransi-di-tahun-politik/. 
6Siswantini Suryandari, “Pemerintah Bubarkan FPI,” mediaindonesia.com diakses April 12, 

2021, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/372748/pemerintah-bubarkan-fpi. 
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Setelah berita tersebut naik, mediaindonesia.com semakin sering memberitakan 

mengenai pembubaran FPI seiring dinamika yang terjadi di masyarakat. 

Media massa, baik cetak, elektronik, maupun digital merupakan bagian 

kecil dari kajian komunikasi. Dalam kajian komunikasi sendiri, untuk melihat dan 

menganalisa bagaimana media massa bekerja bisa didekati dengan berbagai 

pendekatan. Salah satu pendekatan yang umum dikenal adalah konstruksionis. 

Dalam sudut pandang konstruksionis, media massa mempunyai peran selain 

menjadi penyebar informasi, media juga dapat sebagai agen konstruksi realitas. 

Konstruksi realitas terjadi dalam pembingkaian berita dengan menonjolkan satu 

hal sekaligus mengesampingkan hal lain, atau menyeleksi isu yang sesuai dengan 

kepentingan media tersebut.7 Penonjolan dan pengesampingan satu hal dalam 

sebuah peristiwa ini yang nantinya disebut framing atau pembingkaian berita.  

mediaindonesia.com sebagai salah satu media digital di Indonesia, jika 

didekati dengan pandangan kontruksionis secara otomatis akan melakukan pula 

pembingkaian terhadap berita yang diangkat. Pasti ada sisi yang ditonjolkan dan 

sisi yang dikesampingkan dalam semua pemberitaan yang dimuat 

mediaindonesia.com, tidak terkecuali dalam berita mengenai pembubaran FPI. 

Pembingkaian sebagaimana yang dimaksud di atas dapat dilihat dalam 

publikasi mediaindonesia.com pada 31 Desember 2020 berjudul “Melarang FPI 

                                                                 
7 Eriyanto, “Analisis Framing :Konstruksi, Ideologi, dan Politik  Media”, (Yogyakarta:LKiS, 

2012), hal. 20. 
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Menjaga NKRI.”8 Dalam tulisan ini, terlihat bagaimana posisi 

mediaindonesia.com yang seperti setuju dengan keputusan pemerintah dalam 

membubarkan FPI. Dengan menggunakan diksi “menjaga NKRI”, secara tersirat 

dapat dibaca bahwa pembubaran FPI merupakan kebijakan yang tepat dalam 

menjaga NKRI. Di sini mediaindonesia.com menonjolkan sisi positif dari 

keputusan pemerintah yang membubarkan FPI. mediaindonesia.com 

mengesampingkan kemungkinan lain bahwa bisa saja keputusan itu justru keliru. 

Pembingkaian serupa terjadi pula dalam berita lain yang diturunkan 

mediaindonesia.com di hari yang sama atau pada 31 Desember 2020, berjudul 

“Publik Dukung Pembubaran FPI.”9 Dalam berita tersebut, mediaindonesia.com 

mengulas bagaimana respon positif berbagai kelompok dan individu dalam 

melihat pembubaran FPI. Semua narasumber yang dimintai keterangan dalam 

berita ini seluruhnya setuju dengan pembubaran FPI. Di sini mediaindonesia.com 

melakukan pembingkaian dengan menonjolkan respon positif orang-orang yang 

setuju dengan pembubaran FPI. Mediaindonesia.com mengesampingkan pendapat 

orang atau kelompok lain yang kontra dengan keputusan itu. Orang-orang FPI 

sendiri sebagai pihak yang menjadi objek pemberitaan pun tidak dimintai 

pendapat atas keputusan yang diambil pemerintah terhadap kelompoknya. 

                                                                 
8Administrator, “Melarang FPI Menjaga NKRI,” mediaindonesia.com, diakses Desember 31, 

2020, https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2209-melarang-fpi-menjaga-nkri. 
9Emir Chairullah, “Publik Dukung Pembubaran FPI,” mediaindonesia.com, Desember 31, 2020, 

https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/372939/publik-dukung-pembubaran-fpi. 
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Pembingkaian seperti di atas terjadi di banyak berita mengenai 

pembubaran FPI. Bingkai berita demikian sebenarnya menjadi keniscayaan dalam 

seluruh kinerja media massa. Hanya saja, pembingkaian ini berpotensi 

mendiskreditkan berbagai pihak yang menjadi objek berita dan membangun citra 

atau kesan negatif dari berita yang diangkat terhadap pihak yang diberitakan. 

Dalam berita tanggal 30 Desember 2020 berjudul, “Istana: Pembubaran 

FPI Jadi Peringatan bagi Ormas Radikal,”10terlihat bagaimana bingkai 

mediaindonesia.com yang cenderung mendiskreditkan pihak FPI sebagai pihak 

yang dibubarkan. Dengan menggunakan kata ”ormas radikal,” 

mediaindonesia.com secara tidak langsung menggiring pembaca untuk berpikiran 

bahwa FPI adalah ormas radikal, sehingga mereka dibubarkan. Padahal penentuan 

seseorang atau kelompok lain disebut radikal atau tidak sangatlah sulit untuk 

diukur. Perlu kajian mendalam dan pembuktian secara ilmiah untuk bisa sampai 

pada kesimpulan mengenai radikal tidaknya seseorang atau kelompok. Sedangkan 

mediaindonesia.com langsung saja melekatkan istilah radikal kepada FPI dalam 

pemberitaannya. Di sini terlihat secara tersirat bahwa mediaindonesia.com 

memiliki prasangka tersendiri terhadap FPI sehingga bingkai yang ditonjolkan 

cenderung bernada negatif. 

Pelekatan satu hal atau prasangka tertentu, jika diproduksi secara terus-

menerusakan menciptakan “stereotyping” kepada individu dan kelompok lain 

                                                                 
10Fetry Wuryasti, “Istana: Pembubaran FPI Jadi Peringatan Bagi Ormas Radikal,”  

mediaindonesia.com, diakses April 12, 2021, https://mediaindonesia.com/politik-dan-

hukum/372888/istana-pembubaran-fpi-jad i-peringatan-bagi-ormas-radikal. 
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yang menjadi target prasangka. Stereotip umumnya merupakan penilaian yang 

tidak seimbang terhadap suatu kelompok masyarakat yang biasanya cenderung 

negatif.11 Menurut Deddy Mulyana, Stereotip adalah proses menempatkan orang-

orang dan objek-objek dalam kategori yang mapan, atau penilaian mengenai 

orang-orang atau objek-objek berdasarkan kategori yang dianggap sesuai, alih-alih 

berdasarkan karakteristik individual mereka.12 Berdasar penjelasan ini, stereotip 

bekerja dengan melekatkan berbagai kategori tertentu kepada berbagai pihak yang 

menjadi objek berdasar penilaian subjektif semata yang kebenaran objektifnya 

belum tentu bisa dibuktikan. 

Dari berita-berita yang diangkat mediaindonesia.com tentang pembubaran 

FPI, peneliti secara sekilas melihat bahwa mediaindonesia.com memainkan 

stereotip tertentu terhadap FPI. Stereotip ini dimainkan dalam berbagai cara 

seperti pemilihan diksi, memilah narasumber, atau penonjolan sebagian informasi 

mengenai FPI dengan segala dinamikanya. Dalam konteks pemberitaan 

pembubaran FPI yang peneliti kutip di atas, mediaindonesia.com melekatkan 

kategori radikal terhadap FPI secara sepihak. Pelekatan diksi radikal ini jika 

diproduksi berulang-kali akan membuat stereotip itu dianggap menjadi kebenaran 

bagi pembaca. Padahal pelekatan tersebut muncul sebagai prasangka subjektif 

mediaindonesia.com sebagai pembuat berita.  

                                                                 
11 Andrik Purwasito,  “Komunikasi Multikultural” (Yogyakarta: Muhammadiyah University Press, 

2003), hlm. 228. 

12Dr. Deddy Mulyana M.A. dan Drs. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc.,“Komunikasi Antar 

Budaya”,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 218. 
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Dari sini peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pemberitaan 

mediaindonesia.com tentang pembubaran FPI untuk melihat secara lebih 

komprehensif bagaimana proses stereotip itu terjadi dan apa saja bentuk stereotip 

tersebut. Selain itu, mediaindonesia.com menarik diteliti mengingat posisinya 

yang masih satu bagian dari keluarga besar Media Group yang dimiliki oleh 

politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh.13 Surya Paloh dan 

Nasdem sendiri selama 10 tahun terakhir merupakan bagian dari pemerintahan 

Joko Widodo. Dari sini kemudian peneliti tertarik untuk melihat bagaimana 

pemberitaan pembubaran FPI di mediaindonesia.com, apakah akan begitu saja 

mendukung secara terbuka kebijakan pemerintah melalui berbagai 

pemberitaannya, atau memainkan strategi tertentu untuk mengaburkan posisi 

politiknya dalam pemberitaan. Apalagi, pengunjung mediaindonesia.com jika 

ditelusuri menurut berbagai analis web, angka rata-rata pengunjung webnya 

selama enam bulan terakhir berada di posisi 1,98 juta pengunjung.14 Data ini 

menunjukan bagaimana daya jangkau mediaindonesia.com yang terbilang luas di 

jagat digital. Atas dasar itulah peneliti ingin meneliti lebih jauh pemberitaan 

mediaindonesia.com untuk melihat bagaimana pembubaran FPI diceritakan oleh 

mediaindonesia.com. 

 

                                                                 
13 Ross Tapsell, “Kuasa Media Di Indonesia: Kaum Oligark i, Warga, dan Revolusi Digital” 

(Jakarta: Marjin Kiri, 2017), hlm.72. 
14“Mediaindonesia.com Traffic, Ranking & Marketing Analytics" | Similarweb,” diakses April 12, 

2021, https://www.similarweb.com/website/mediaindonesia.com/#overview. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemberitaan pembubaran FPI di mediaindonesia.com edisi 30 

Desember 2020-5 Januari 2021? 

2. Apa saja bentuk stereotip yang terdapat dalam pemberitaan pembubaran FPI di 

mediaindonesia.com edisi 30 Desember 2020-5 Januari 2021?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik stereotip yang 

terjadi dalam pemberitaan pembubaran FPI di mediaindonesia.com edisi 30 

Desember 2020-5 Januari 2021. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a) Memberikan kontribusi untuk memperluas dan memperkaya 

pengetahuan dalam bidang komunikasi, khususnya dalam bidang 

jurnalistik mengenai pembingkaian berita di media digital. 

b) Mengetahui bagaimana media digital dalam hal ini mediaindonesia.com 

melakukan pembingkaian berita dan melakukan stereotip dalam 

pemberitaan pembubaran FPI di mediaindonesia.com edisi 30 

Desember 2020-5 Januari 2021. 
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2.  Manfaat Praktis 

a) Memberikan pemahaman kepada semua pihak mengenai praktik 

stereotip di media digital, khususnya mediaindonesia.com edisi 30 

Desember 2020-5 Januari 2021. 

E. Kajian Pustaka 

Untuk untuk menghindari adanya kesamaan antara penelitian yang akan 

peneliti kaji dengan berbagai penelitian lain, maka peneliti melakukan kajian 

pustaka dari berbagai karya ilmiah yang berhubungan dengan topik yang peneliti 

kaji. 

Ada beberapa karya ilmiah yang peneliti pakai, pertama, penelitian yang 

dilakukan Febri Nurrahmi dan Ferry Gelluny Putra yang berjudul “Stereotip dan 

Komunikasi Interpersonal antara Etnis Aceh dan Etnis Tionghoa.” Dimuat dalam 

Jurnal Studi Komunikasi, FISIP Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda 

Aceh, Vol. 3, edisi 2 Juli 2019.15 Dalam penelitian ini, Febri dan Ferry meneliti 

tentang stereotip dan komunikasi interpersonal antar etnis di Aceh dalam hal ini 

antara etnis Aceh dan Etnis Tionghoa, Desa Gampong Laksana, Kecamatan Kuta 

Alam, Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang masih 

dalam rumpun kajian komunikasi antar budaya. 

Penelitian ini melihat bagaimana hubungan kausalitas antara stereotip dan 

efektifitas komunikasi antar etnis. Febri dan Ferry mengkaji bagaimana stereotip 

                                                                 
15Febri Nurrahmi and Ferry Gelluny Putra, “Stereotip Dan Komunikasi Interpersonal Antara Etnis 

Aceh Dan Etnis Tionghoa,”Jurnal Studi Komunikasi 3, no. 2 (July 2, 2019): 199–214, 

https://doi.org/10.25139/jsk.v3i2.1473. 
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dapat mempengaruhi efektifitas komunikasi dan intensitas komunikasi 

mempengaruhi stereotip di masyarakat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif 

eksplanatif, yang berupaya menjelaskan hubungan timbal balik antara stereotip 

dan komunikasi interpersonal. 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sudah sejak lama 

stereotip yang ada di masyarakat tidak mempengaruhi komunikasi interpersonal 

antar etnis Aceh dan Tionghoa di Gampong Laksana. Komunikasi yang terjalin 

berlangsung dengan efektif dilihat dari dimensi keterbukaan, dukungan, 

kesamaan, empati, dan sikap positif. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa 

stereotip negatif yang ada dapat menghambat komunikasi yang efektif.  

Perbedaan penelitian Ferry dan Febri dengan peneliti terletak pada fokus 

penelitian. Peneliti fokus melihat stereotip di media massa, sedangkan jurnal di 

atas fokus pada studi budaya. Penelitian peneliti juga fokus pada berita 

pembubaran FPI bukan fokus pada pola komunikasi antara etnis Aceh dan 

Tionghoa. 

Kedua, penelitian Rendi Ariansyah dan Masyhur berjudul “Identitas 

Agama dan Pola Gerakan Sosial (Studi Kasus Front Pembela Islam di 

Palembang).”Dimuat dalam jurnal Ampera : A Research Journal on Politics and 

Islamic Civilization, Vol. 1 No. 1, Januari Tahun 2020.16 Penelitian ini merupakan 

jurnal di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penelitian tersebut 

                                                                 
16Rendi Ariansyah and Masyhur Masyhur, “Identitas Agama Dan Pola Gerakan Sosial (Studi 

Kasus Front Pembela Islam Di Kota Palembang),” Ampera: A Research Journal on Politics and 

Islamic Civilization 1, no. 1 (2020): 49–60, https://doi.org/10.19109/ampera.v1i1.5206. 



13 
 

 

 

 
 

 

 

membahas mengenai dinamika sosial yang terjadi dalam gerakan sosial. Dinamika 

yang dimaksud di sini berupa hubungan antara identitas agama dengan pola 

gerakan sosial,dalam penelitian ini FPI kota Palembang menjadi studi kasus. 

Penelitian ini mengkaji pola gerakan sosial FPI di kota Palembang dalam 

upaya menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan dampak dari aktifitas yang 

menggunakan identitas keagamaan. Dalam penelitiannya, Rendi dan Masyhur 

menggunakan teori kelompok kepentingan yakni organisasi yang terbentuk karena 

adanya kesamaan sikap, tujuan dan kepercayaan. Dalam penelitian ini terdapat 

kesimpulan bahwa pola gerakan controlling yang dilakukan FPI di kota 

Palembang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan organisasi dan berkoordinasi 

dengan masyarakat dan pemerintahan sebelum memulai aksinya. Dalam penelitian 

ini juga dikatakan bahwa aksi FPI di kota Palembang berbeda dengan di Jawa, 

karena terdapatnya respon baik dari pemerintahan, karena FPI hanya melakukan 

controlling sedangkan untuk penyergapan FPI menyerahkan pada aparat. 

 Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti kaji. Peneliti fokus 

pada media massa dan bukan studi lapangan. Peneliti juga fokus pada stereotip 

yang muncul dari berita tentang pembubaran FPI di media massa, sedangkan 

penelitian di atas fokus melihat persinggungan FPI dengan studi gerakan sosial. 

Ketiga, jurnal penelitian oleh Siti Fathia Savitri dan Dr. Alamsyah Taher, 

M.Si. berjudul “Fenomena Pemberitaan Hoax Terkait Isu Agama (Studi 

Perseteruan Ahok vs Front Pembela Islam (FPI) di Media Sosial Instagram)” 
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yang diterbitkan Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 3, Nomor 1, 

Februari Tahun 2018.17 Jurnal ini membahas mengenai merebaknya hoaks di 

media sosial yang diakibatkan oleh konflik kepentingan antara Ahok dengan FPI. 

Penelitian ini menggunakan teknis analisis wacana model Theo van Leeweun 

dengan menjadikan konten instagram sebagai sumber data penelitian. Model 

penelitian ini berfokus pada dua proses, pertama proses pengeluaran (exclusion) 

tentang adanya kelompok yang dikeurakan dalam pemberitaan. Kedua pemasukan 

(inclusion) atau adanya pihak yang ditampilkan dalam pemberitaan. Dalam 

penelitiannya, terdapat berita hoax terkait dengan isu agama pada perseteruan 

Ahok vs FPI di instagram. Objek yang ditampilkan mengenai isu SARA yang 

diangkat bertujuan menjatuhkan salah satu pihak. 

Para peneliti berkesimpulan bahwa strategi wacana dalam pemberitaan 

hoax di instagram terkait isu agama Ahok vs FPI menggunakan proses eksklusi 

atau pengeluaran, yaitu menghilangkan kelompok atau aktor sosial dengan strategi 

pasivasinya. Sedangkan pada proses inklusinya atau pemasukkan menggunakan 

strategi objektifitas, kategorisasi, dan asosiasi menggunakan kata-kata “non-

muslim” dan “unggul jauh” sehingga menimbulkan persepsi yang bermacam-

macam di tengah masyarakat. 

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti ada pada analisis data. peneliti 

menggunakan analisis framing sebagai analisis data, sedangkan jurnal diatas 

                                                                 
17Siti Fathia Savitri, “Fenomena Pemberitaan Hoax Terkait Isu Agama (Studi Perseteruan Ahok Vs 

Front Pembela Islam (FPI) Di Media Sosial Instagram),” ETD Unsyiah 1, no. 1 (December 21, 

2017), http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=36431. 
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menggunakan analisis wacana. Peneliti juga fokus pada FPI dalam lingkup 

pemberitaan mengenai pembubaran FPI di mediaindonesia.com, sedangkan Siti 

dan Dr. Alamsyah menggunakan konten dari media sosial instagram sebagai 

sumber data penelitian. 

Keempat, penelitian oleh Alfarabi, Anter Venus, dkk. berjudul 

“Rekonstruksi Stereotip Negatif Etnik Melayu. Jurnal Manajemen Komunikasi.” 

Jurnal ini dimuat dalam Jurnal Manajemen Komunikasi Volume 3, No. 2, April 

2019.18 Penelitian ini membahas mengenai stereotip negatif  yang muncul 

terhadap etnis Melayu. Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini masuk pada rumpun 

kajian sosiologis dan antropologis. Etnik Melayu merupakan etnik lokal di Riau. 

Mereka juga merupakan etnik yang mengalami penindasan dan tekanan di masa 

Orde Baru. Mereka juga distereotipkan negatif sebagai etnik yang pemalas, tidak 

mau bekerja keras, dan menghindari konflik. Sehingga pasca keruntuhan Orde 

Baru, masyarakat lokal berkesempatan untuk memperkuat kedirian dan kultural 

mereka serta menuntut hak-hak mereka sebagai warga pribumi. 

Penelitian ini mengkaji bagaimana etnik Melayu menggunakan 

kesempatan mereka di era pasca Reformasi, dalam menampilkan identitas mereka 

dengan counter terhadap stereotip yang dilekatkan kepada mereka atau mencoba 

merekonstruksi stererotip yang beredar, sekaligus meluruskan citra negatif mereka 

di masyarakat. Upaya ini digunakan untuk menaikkan daya tawar etniknya dalam 

                                                                 
18Alfarabi Alfarabi et al., “Rekonstruksi Stereotip Negatif Etnik Melayu,”Jurnal Manajemen 

Komunikasi 3, no. 2 (April 22, 2019): 131–41, https://doi.org/10.24198/jmk.v3i2.20505. 
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sistem otonomi daerah dan politik pemilihan langsung untuk kepemimpinan 

daerah. Penelitian ini menggunakan studi fenomenologi untuk mereduksi 

pengalaman setiap individu terhadap stereotip negatif yang melekat. Pengumpulan 

data menggunakan wawancara, studi pustaka,dan observasi mendalam dengan 

kalangan dari tokoh masyarakat berdasarkan rekomendasi dari partisipan yang 

dipilih sebelumnya. 

Hasil penelitian ini menemukan adanya stereotip negatif yang dilekatkan 

dengan orang Melayu. Orang Melayu dianggap pemalas, tidak mau bekerja keras, 

dan menghindari konflik, yang berdampak pada posisi mereka dihadapan etnik 

lainnya. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan orang lain terhadap cara etnis Melayu 

dalam kedalaman berpikir, berperilaku, dan bersikap terhadap sebuah masalah, 

sehingga membuat stereotip negatif yang mempengaruhi eksistensi daripada etnis 

Melayu di masyarakat. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Peneliti 

fokus pada studi media dengan menjadikan mediaindonesia.com sebagai sumber 

data. Peneliti juga menjadikan stereotip untuk melihat pemberitaan mengenai 

pembubaran FPI yang baru saja terjadi. 

F. Kerangka Teori 

1. Konstruksi Sosial Media Massa 

Istilah konstruksi sosial terkenal setelah dipopulerkan oleh Peter L. Berger 

dan Thomas Luckman melalui bukunya yang berjudul “The Social Construction 
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of Reality : A Treatise in the Sociological of Knowledge (1996).”19 Dalam 

asumsinya, konstruksi sosial adalah sebuah realitas yang diadakan dan bukan 

mengada dengan sendirinya, artinya adanya peran individu yang menciptakan 

konstruksi tersebut. Dalam pengertian lain, masyarakat adalah salah satu contoh 

dari realitas sosial, yang tidak lahir begitu saja di dunia, melainkan adanya andil 

daripada interaksi dan tindakan antara manusia dengan lingkungannya. 

Berger bersama Thomas Luckman banyak menulis karya dan 

mengembangkan tesis mengenai konstruksi sosial atas realitas.20 Menurut 

keduanya, realitas atau kenyataan bersifat plural, dinamis, dan dialektis. Artinya, 

ia bukanlah realitas tunggal yang statis tapi ia terus bergerak dan berubah-ubah. 

Menurut Frans M. Parera, konstruksi sosial terjadi melalui tiga tahapan. Pertama, 

eksternalisasi, yaitu penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk 

manusia. Kedua, objektivasi atau interaksi sosial dalam dunia intersubjektivasi 

yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Ketiga, internalisasi, 

yaitu proses dimana individu mengidentifikasikan diri dengan lembaga-lembaga 

sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya.21 Tiga tahapan 

diatas merupakan proses-proses terjadinya konstruksi sosial realitas oleh manusia. 

Gagasan mengenai realitas sebagai hasil daripada konstruksi kemudian 

diterapkan para teoritisi komunikasi menjadi sebuah pendekatan atau paradigma 

                                                                 
19 Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, “Konstruksi Sosial Media Massa” (Jakarta :Kencana, 2008), 

hlm. 13. 
20 M. Poloma, “Sosiologi Kontemporer.” (Jakarta :CV Rajawali, 1984), hlm. 308-310. 
21 Frans M. Parera, “Menyingkap Misteri Manusia Sebagai Homo Faber.” Dimuat sebagai Kata 

Pengantar Buku Peter L. Berger dan Thomas Luckman, “Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah 

Tentang Sosiologi Pegetahuan”, terj. Hasan Basari, (Jakarta : LP3ES, 2012), hal. XX. 
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dalam melihat pemberitaan yang muncul di media massa. Seiring berjalannya 

waktu, pendekatan atau paradigma ini dikenal dengan pendekatan konstruksionis. 

Dalam sudut pandang konstruksionis, media massa mempunyai peran selain 

menjadi penyebar informasi, media juga dapat sebagai agen konstruksi realitas. 

Konstruksi realitas terjadi dalam pembingkaian berita dengan menonjolkan satu 

hal sekaligus mengesampingkan hal lain, atau menyeleksi isu yang sesuai dengan 

kepentingan media tersebut. Eriyanto menyebutkan, secara umum terdapat 

beberapa penilaian pada pendekatan konstruksionis terhadap berita, media, dan 

wartawan yang antara lain: 

a) Fakta/peristiwa adalah hasil konstruksi. Menurut pandangan 

konstruksionis, realitas itu bersifat subjektif. Realitas itu hadir dan 

diciptakan oleh konsep subjektif atau sudut pandang tertentu dari 

wartawan. Realitas yang ada kemudian akan menjadi berbeda-beda serta 

tergantung pada bagaimana konsepsi wartawan terhadap realitas. 

b) Media adalah agen konstruksi. Media bukanlah saluran informasi yang 

bebas serta netral, ia juga merupakan subjek yang mengkonstruksi realitas, 

lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Di sini media 

dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. 

c) Berita bukan refleksi dari realitas. Ia hanyalah konstruksi dari realitas. 

Berita adalah hasil konstruksi yang selalu melibatkan pandangan, ideologi, 

dan nilai-nilai dari wartawan dan media. Bagaimana realitas itu dijadikan 

berita sangat tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai. 
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d) Berita bersifat subjektif atau konstruksi atas realitas. Karena realitas 

dianggap sebagai hasil penafsiran subjektif wartawan yang tertuang dalam 

berita, opini pribadi tidak mungkin dapat dihilangkan, karena ketika 

meliput, wartawan akan melihat dengan menggunakan perspektif dan 

pertimbangan subjektif. 

e) Wartawan bukan pelapor. Ia adalah agen konstruksi realitas. Dalam 

pandangan umum, wartawan dipandang sebagai pelapor informasi/realitas 

kepada masyarakat. Realitas yang oleh wartawan dituliskan ke dalam 

berita dianggap sebagai cerminan realitas sesungguhnya. Menurut 

pandangan konstruksionis, wartawan bukanlah pelapor, ia adalah agen 

konstruksi sosial yang menafsirkan realitas menurut pilihan moral atau 

keberpihakannya terhadap sesuatu. Artinya tidak mungkin wartawan 

melaporkan realitas tanpa ada campur tangan pengalaman subjektif 

wartawan itu sendiri. 

f) Etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian yang 

integral dalam produksi berita. Menurut pandangan konstruksionis 

wartawan tidak mungkin menghilangkan nilai, etika, dan keberpihakan 

terhadap satu hal dalam pembuatan berita. Wartawan bukan robot yang 

meliput apa adanya menurut apa yang dia lihat. Wartawan adalah subjek 

yang dipengaruhi oleh berbagai nilai, etika, hingga ideologi yang tidak 

mungkin dipisahkan. 
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g) Nilai, etika, dan pilihan moral peneliti menjadi bagian integral dalam 

penelitian. Dalam pandangan konstruksionis peneliti bukanlah subjek yang 

bebas nilai. Peneliti adalah subjek yang selalu diliputi oleh pilihan etika, 

moral, atau keberpihakan yang tidak mungkin dipisahkan. 

h) Khalayak mempunyai penafsiran tersendiri. Pandangan umum 

menganggap khalayak sebagai pembaca yang pasif yang akan menerima 

begitu saja apa yang dituliskan wartawan. Artinya semisal wartawan 

menulis sesuatu yang menurutnya lucu, pembaca seharusnya tertawa. 

Pandangan konstruksionis menolak hal ini, pembaca bukanlah subjek yang 

pasif. Pembaca memiliki penafsiran tersendiri terhadap satu berita yang 

bisa jadi berbeda dengan yang dimaksud si pembuat berita atau pembaca 

lainnya.22 

2. Tinjauan Tentang Stereotip 

Stereotip secara etimologis berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata 

“stereot” yang artinya kaku dan “tipos” yang artinya kesan. Dari gabungan kedua 

kata tersebut stereotip dapat di artikan sebagai suatu anggapan dari orang lain 

yang kaku dan seakan-akan tidak berubah terhadap suatu kelompok yang lain. 

Dalam kamus psikologi definisi stereotip adalah persepsi terhadap suatu objek, 

individu maupun kelompok yang bersifat kaku atau tidak bisa diubah.23 Anggapan 

                                                                 
22 Eriyanto, “Analisis Framing:Konstruksi, Ideologi, dan Politik  Media ,” (Yogyakarta :LkiS, 

2012), hal. 21-41. 
23J.P Chaplin, “Kamus Lengkap Psikologi.” (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2004),hlm. 485. 
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kaku ini yang nantinya menimbulkan kesan negatif terhadap orang dan kelompok 

yang menjadi objek anggapan tersebut. 

Menurut Deddy Mulyana dan Jalaludin Rakhmat, stereotip bekerja dengan 

menempatkan orang-orang dan objek-objek dalam kategori yang mapan, atau 

memberikan penilaian mengenai orang-orang atau objek-objek berdasarkan 

kategori yang dianggap sesuai, alih-alih berdasarkan karakteristik individual 

mereka.24 

Stereotip ini bisa bekerja di manapun dan dalam lingkungan apapun. 

Namun seringkali stereotip bekerja dalam kondisi yang timpang secara kekuasaan 

sebagaimana disebut Chris Barker dalam bukunya Cultural Studies: Teori dan 

Praktek  (2004).25 Timpang di sini dimaksudkan bahwa penilaian subyektif 

terhadap kelompok lain terjadi secara tidak seimbang karena berlangsung secara 

sepihak.26 

Stereotip sendiri terdiri dari dua macam yaitu stereotip positif dan stereotip 

negatif. Namun sebagain besar orang menganggap stereotip itu negatif. Walaupun 

sangat memungkinkan jika stereotip itu berbentuk positif.27 

 

 

                                                                 
24 Dr. Deddy Mulyana, M.A.,Drs. Dan Jalaluddin Rakhmat, M.Sc .,“Komunikasi Antar 

Budaya”,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 218. 
25 Chris Barker, “Cultural Studies: Teori dan Praktek” (edisi terj), (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 

2004),hlm. 415. 
26Murdianto Murdianto, “Stereotip, Prasangka Dan Resistensinya (Studi Kasus Pada Etnis Madura 

Dan Tionghoa Di Indonesia),”QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama 10, no. 02 

(2018), https://doi.org/10.5281/zenodo.3559267. 
27Suci Trina, “Stereotip dan Prasangka dalam Film ‘Bulan Terbelah di Langit Amerika, (Analisis 

Semiotika Roland Barthes)” (diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017) , 

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14612/. 
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a. Stereotip Positif 

Merupakan dugaan atau gambaran yang bersifat positif terhadap 

kondisi suatu kelompok tertentu. Stereotip ini dapat membantu 

terjadinya komunikasi (nilai-nilai toleransi) lintas budaya sehingga 

dapat memudahkan terjadinya interaksi antar orang yang berbeda 

latar belakang pada sebuah lingkungan secara Bersama-sama. 

Sehingga menciptakan suatu hubungan antar kelompok budaya. 

b. Stereotip Negatif 

Merupakan dugaan atau gambaran yang bersifat negatif yang 

dibebankan kepada suatu kelompok tertentu yang memiliki 

perbedaan yang tidak bisa diterima oleh kelompok lain. Jika 

stereotip yang hadir dalam masyarakat adalah stereotip yang 

negatif terhadap suatu kelompok tertentu, dengan kondisi 

masyarakat yang majemuk maka, ini akan menjadi ancaman untuk 

mempertahankan kesatuan dan kemajemukan tersebut.28 

Dari beberapa pengertian diatas, stereotip dapat dipahami sebagai sebuah 

perilaku untuk memandang atau menilai suatu kelompok terhadap kelompok lain 

di luar diri mereka. Kemudian membuat penandaan terhadap kelompok lain 

tersebut dalam standar penilaiannya sendiri. 

Stereotip merupakan penilaian subjektif yang dapat mengasilkan kesan 

yang positif atau negatif. Tetapi terkadang stereotip lebih sering berarti negatif, 

                                                                 
28Ibid,. 
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karena seseorang yang tidak mengenal dengan sungguh-sungguh terhadap 

seseorang atau kelompok lain. Apabila seseorang telah mengenal lebih dekat 

dengan orang lain atau kelompok tertentu maka bisa jadi stereotip yang mereka 

lekatkan dapat menghilang karena munculnya pengetahuan baru tentang orang 

atau kelompok lain tersebut. Karena stereotip dapat mempengaruhi perasaan dan 

juga pikiran individu dari kelompok lain.29 Stereotip juga membuat orang lain 

membentuk penyederhanaan gambaran yang berlebihan terhadap kelompok atau 

individu tertentu. Sehingga cenderung menggeneralisasikan seluruh perilaku 

individu-individu dalam kelompok lain dengan ciri khas yang sama.30 Contoh dari 

hal ini dapat dilihat dari stereotip bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, 

cantik, emosional, keibuan, nrimo, manut, tidak neka-neka. Sementara laki-laki 

dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa.31 Padahal tidak semua perempuan dan 

laki-laki pada kenyataannya sesuai dengan yang distereotipkan. Tapi begitulah 

stereotip bekerja. Ia menggeneralisasi begitu saja tanpa melihat kenyataan yang 

ada. 

3. Media Massa sebagai Aparatur Ideologis Negara 

Aparatur ideologis negara adalah sebuah konsep yang dipopulerkan filsuf 

Marxis Louis Althusser. Konsep ini merupakan penjelasan teoritik Althusser guna 

melihat bagaimana ideologi terbentuk dan bekerja. Menurut Althusser ada dua 

                                                                 
29Ibid,. 
30Ibid,. 
31 Fakih Mansour, “Analisis Gender dan Transformasi Sosial .” (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012) 

hlm. 16. 
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bentuk bagaimana ideologi terbagi dan bekerja. Pertama, dalam bentuk 

Ideological State Apparatus (ISA) / Aparatus Ideologis Negara. Kedua, dalam 

rupa Repressive State Apparatus (RSA) / Aparatur Represif  Negara. ISA adalah 

kepanjangan tangan negara dalam bidang ideologi. ISA bekerja untuk 

membangun opini atau menghegemoni pikiran masyarakat agar sesuai dengan 

kepentingan ideologis negara. ISA juga disebut sebegai sejumlah kenyataan yang 

menampilkan diri mereka ke pengamat terdekat dalam bentuk institusi-institusi 

khusus dan berbeda.32 

ISA banyak terdapat dalam beberapa aspek seperti keagamaan, 

pendidikan, hukum, keluarga, politik, komunikasi, moralitas, serta media massa. 

ISA bekerja dengan memakai mekanisme ideologis. Sedangkan RSA yang terdiri 

dari pemerintah, tentara, polisi, birokrasi, pengadilan, penjara dsb. Menjalankan 

fungsinya melalui kekerasan (by violence), baik dalambentuk kekerasan fisik 

maupun non fisik.33 Walau berbeda bentuk dengan ISA, RSA sama-sama 

berfungsi dan bekerja dalam rangka melanggengkan kepentingan ideologis negara 

seperti ISA. Hanya saja, tindakannya melibatkan kekerasan atau represi. 

Menurut Althusser, media massa merupakan sebuah alat komunikasi 

kontemporer yang menjadi bagian dari ISA. Fungsinya untuk melanggengkan 

kepentingan ideologi negara dengan berita yang dihasilkan. 

                                                                 
32 Louis Althusser,“Ideology and Ideological State Apparatuses : Ideologi dan Aparatus Ideologi 

Negara”, terj. Mohamad Zaki Hussein, (Jakarta :IndoPROGRESS, 2015), hlm. 24. 
33 Louis Althusser, Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies, 

(Yogyakarta: Jalasutra) 2004, hal, 21. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini tidak 

akan dihasilkan data statistik berbentuk angka dan sejenisnya, melainkan akan 

menghasilkan analisis berupa kata-kata atau deskripsi mengenai objek yang 

diteliti. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menggali berbagai hal tersirat 

dalam teks berita yang diamati. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a) Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah mediaindonesia.com edisi 30 

Desember 2020–5 Januari 2021. 

b) Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah berita Pembubaran FPI di 

mediaindonesia.com edisi 30 Desember 2020-5 Januari 2021. 

3. Sumber Data 

a) Data Primer 

 Data primer atau data utama dalam penelitian ini adalah teks berita 

tentang pembubaran FPI di mediaindonesia.com edisi 30 Desember 

2020–5 Januari 2021. 

b) Data Sekunder 

 Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

data yang didapat dari buku, artikel, dan berbagai karya ilmiah 



26 
 

 

 

 
 

 

 

berupa jurnal, skripsi, tesis, atau disertasi yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

4. Teknis Pengumpulan dan Analisis Data 

a) Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data bertujuan atau purposive sampling. Dokumen yang 

dijadikan data adalah teks-teks berita di mediaindonesia.com edisi 30 

Desember 2020–5 Januari 2021 yang secara spesifik memberitakan 

mengenai pembubaran FPI. 

b) Teknis Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan dipakai adalah analisis framing. 

Pemakaian analisis framing berguna dalam membedah cara-cara atau 

ideologi media saat mengkonstruksi realitas. Analisis ini bekerja dengan 

mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam 

berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, atau lebih 

diingat, untuk menggiring khalayak sesuai perspektifnya.34 

Analisis framing yang dipakai adalah analisis framing model 

Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicky. Analisa model Pan dan Kosicky 

melihat bagaimana wacana publik tentang suatu isu atau kebijakan 

dikonstruksikan dan dinegoisasikan. Menurut keduanya, ada dua 

                                                                 
34 Dr. Alex Sobur, M.Si., “Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, 

Semiotik, dan Framing”, (Bandung: Rosda, 2012), hlm. 162. 
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konsepsi dari framing yang saling berkaitan. Pertama, konsepsi 

psikologi. Kedua, konsepsi sosiologis. Konsepsi psikologi berkaitan 

bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya. Framing 

berkaitan dengan struktur dan proses kognitif bagaimana seseorang 

mengolah sejumlah informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu. 

Sedangkan konsepsi sosiologis melihat bagaimana konstruksi sosial atas 

realitas. Frame di sini dipahami sebagai proses bagaimana seseorang 

mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman 

sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas di luar dirinya.35 

Pan dan Kosicky mencoba untuk mengintegrasikan kedua konsep 

tersebut. Bentuk dari penggabungan ini dapat dilihat dari bagaimana 

suatu berita diproduksi dan peristiwa dikonstruksi oleh wartawan. 

Wartawan bukan agen tunggal penafsir peristiwa, apa yang wartawan 

tulis selalu berkaitan dengan khalayak dan narasumber. Dalam 

mengkonstruksi realitas, wartawan dipengaruhi oleh lingkungan tempat 

ia berada, di mana nilai-nilai dan kepercayaan dalam suatu masyarakat 

berpengaruh besar terhadap pikiran wartawan. Wartawan pun ketika 

menulis berita tidak bisa menggunakan pemikiran atau penafsirannya 

sendiri, tapi ia juga akan mempertimbangkan khalayak pembacanya. 

                                                                 
35 Eriyanto,”Analisis Framing: Konstruksi Ideologi, dan Politik  Media”, (Yogyakarta:LKiS, 

2002), hlm. 291. 
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Selain itu wartawan juga dipengaruhi oleh prosedur jurnalistik yang 

memaksanya untuk tidak seenaknya menafsirkan atau menulis realitas.36 

Berdasar dari integrasi antara konsep psikologi dan sosilogi inilah 

Pan dan Kosicky merumuskan perangkat framing yang dapat dipakai 

untuk menganalisis pemberitaan media. Pan dan Kosicky membagi 

perangkat framing menjadi empat struktur besar. Pertama, struktur 

sintaksis. Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun 

peristiwa—pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa—ke 

dalam bentuk susunan umum berita. Struktur ini dapat diamati dari bagan 

berita seperti lead yang dipakai, latar, headline, kutipan yang diambil, 

dan sebagainya. Kedua, struktur skrip. Skrip berhubungan dengan 

bagaimana wartawan mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam 

bentuk berita.  Struktur ini melihat bagaimana strategi cara bercerita atau 

bertutur yang dipakai wartawan dalam mengemas peristiwa ke dalam 

bentuk berita. Ketiga, struktur tematik. Struktur ini berhubungan dengan 

bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke 

dalam proposisi, kalimat atau hubungan antarkalimat yang membentuk 

teks secara keseluruhan. Struktur ini akan melihat bagaimana 

pemahaman itu diwujudkan dalam bentuk yang lebih kecil. Keempat, 

struktur retoris. Retoris berhubungan dengan bagaimana wartawan 

menekankan arti tertentu ke dalam berita. Struktur ini akan melihat 

                                                                 
36Ibid, hlm. 291. 
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bagaimana wartawan memakai pilihan kata, idiom, grafik dan gambar 

yang dipakai bukan hanya mendukung tulisan, melainkan juga 

menekankan arti tertentu kepada pembaca. Keempatnya merupakan satu 

rangkaian framing dari suatu media.37 

Tabel  1 : Perangkat Framing Zhondang Pan dan Gerald M.Kosicky.38S 

STRUKTUR PERANGKAT FRAMING UNIT YANG DIAMATI 

SINTAKSIS 

Cara Wartawan 
menyusun fakta 

1. Skema berita Headline, lead, latar 
informasi, kutipan, 
sumber, pernyataan, 

penutup 

SKRIP 

Cara Wartawan 

mengisahkan 
fakta 

2. Kelengkapan berita 5W+1H 

TEMATIK 

Cara Wartawan 
menulis fakta 

3. Detail 

4. Koherensi 
5. Bentuk kalimat 
6. Kata ganti 

Paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan antar 
kalimat 

RETORIS 

Cara Wartawan 
menekankan fakta 

7. Leksikon 

8. Grafis 
9. Metafora 

Kata, idiom, gambar/foto, 

grafik 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari penjelasan mengenai latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, 

                                                                 
37Ibid, hlm. 294. 
38Ibid, hlm. 295. 
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landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi 

pedoman peneliti untuk melanjutkan pembahasan di bab-bab selanjutnya. 

Bab II adalah gambaran umum mengenai pemberitaan pembubaran FPI di 

media digital mediaindonesia.com edisi 30 Desember 2020-5 Januari 2021 yang 

terdiri dari kronologi proses pembubaran FPI. Disini juga dibahas mengenai profil 

singkat dari mediaindonesia.com mulai dari awal dibentuk hingga 

perkembangannya saat ini dan profil singkat FPI. 

Bab III adalah analisis dan pembahasan atas objek yang dikaji. Dalam bab 

ini data yang terkumpul akan dianalisis terlebih dahulu menggunakan analisa 

model framing Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicky. Hasil analisa yang muncul 

kemudian akan dianalisa kembalimenggunakan teori stereotip. 

Bab IV adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

yang terdiri daripada poin-poin yang dihasilkan dari analisis dan pembahasan 

secara keseluruhan.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana fenomena 

pembubaran FPI diberitakan oleh mediaindonesia.com edisi 30 Desember-5 Januari 

2021. Setelah membaca dan menganalisa tujuh berita yang dipublikasi oleh 

mediaindonesia.com, peneliti menemukan bahwa mediaindonesia.com 

memberitakan pembubaran FPI dengan membingkai pemberitaan untuk setuju pada 

narasi yang dibangun pemerintah mengenai pembubaran FPI sebagai keputusan 

tepat. Dalam tujuh berita yang dianalisa, mediaindonesia.com menyorot 

pembubaran FPI semata hanya dari pihak yang pro pembubaran, entah itu 

pemerintah, elemen masyarakat yang setuju pembubaran, hingga anggota DPR 

yang setuju pembubaran. Tidak ada satupun berita yang menyorot pendapat mereka 

yang menolak pembubaran, entah dari pihak FPI sendiri, masyarakat, dan pejabat 

lainnya. Selain itu, untuk menguatkan narasi yang dibangun, mediaindonesia.com 

memainkan strategi penyusunan berita yang secara tidak langsung memposisikan 

FPI sebagai ormas ke dalam posisi yang negatif. Hal itu dibuktikan dengan 

bagaimana mediaindonesia.com yang hanya menyorot sepak terjang FPI dalam sisi 

negatifnya semata. mediaindonesia.com tidak mengangkat aktifitas FPI yang 

positif. Di sini nampak bagaimana mediaindonesia.com membingkai pembubaran 

FPI sebagai kebijakan tepat dengan menyorot berbagai perilaku negatif dari FPI. 



110 
 

Peneliti juga menemukan bahwa dari keseluruhan berita yang dianalisa 

mediaindonesia.com selalu memberikan penilaian sepihak terhadap FPI. Penilaian 

ini peneliti lihat cenderung negatif dan menyudutkan FPI. Penilaian sepihak 

demikian menurut hemat peneliti merupakan suatu bentuk stereotyping kepada FPI 

dalam pemberitaan mediaindonesia.com. Adapun stereotip yang dimaksud adalah 

stereotip negatif berupa FPI sebagai ormas radikal, kerap membuat kegaduhan, 

tidak taat aturan, bertentangan dengan Demokrasi Pancasila, dan terlibat terorisme. 

Stereotip ini dibangun secara tersirat dalam keseluruhan pemberitaan. 

Dari sini kemudian peneliti menarik kesimpulan dalam pemberitaan 

pembubaran FPI di mediaindonesia.com telah terjadi pembingkaian sedemikian 

rupa guna menggiring opini bahwa pembubaran tersebut merupakan kebijakan yang 

tepat. Penggiringan ini lalu dalam taraf tertentu secara tidak langsung berubah 

menjadi stereotip tertentu kepada FPI. FPI distereotipkan sebagai ormas yang 

memang layak dibubarkan dengan segala pelabelan sepihak yang disematkan oleh 

mediaindonesia.com. 

B. Saran 

Media massa bukanlah institusi yang bebas kepentingan. Walau dalam 

teorinya media massa mengagungkan netralitas dan obyektifitas dalam 

pemberitaannya, namun hal itu tidak menjamin dalam praktik keseharian, media 

tersebut mempraktikan teori tersebut. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, 

peneliti bermaksud memberikan saran-saran sebagai upaya belajar bersama 
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sekaligus pengembangan kapasitas dalam kajian komunikasi, terkhusus pada ranah 

media massa.. 

1.  Perlu penelitian lebih lanjut mengenai posisi media massa dalam 

pembentukan opini/wacana masyarakat. Apakah media massa 

memang yang membentuk opini, atau justru masyarakatlah yang 

membentuk opini dalam media. 

2.  Kajian komunikasi khususnya media massa perlu meluaskan 

jangkauan kajian dengan berbagai rumpun kajian lain yang hari ini 

berpengaruh terhadap pembentukan wacana masyarakat. Kajian 

yang dimaksud dapat berupa filsafat, cultural studies, atau pemikiran 

postmodernisme dan poststrukturalisme.
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