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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Sejak era reformasi, arus demokrasi mulai gencar ditumbuhkan, salah 

satunya kebebasan pers yang ditandai dengan disahkannya UU No. 40 Tahun 

1999 tentang Pers. Sejak saat itu media massa mulai menunjukkan 

independensinya. Independensi tersebut tercermin dari perkembangan konten 

pemberitaan yang tak lagi berkutat perihal sanjungan terhadap pemerintah. 

Pers mulai tampil berani dengan konten-konten kebobrokan pemerintah, 

pelanggaran HAM, hingga hujatan terhadap pemerintah orde baru dan kroni-

kroninya (Subiakto & Ida, 2012). Berbanding terbalik dengan kondisi media 

massa di era orde baru yang belum independen, karena banyak digunakan 

sebagai alat bagi pemerintah untuk mengabarkan kinerjanya atau bahkan 

hanya untuk mempertahankan kekuasaan.  

Roda reformasi melahirkan teori baru tentang pers yakni teori pers bebas 

atau Libertarian Theory. Teori ini mencapai puncaknya di abad 19. Manusia 

dipandang sebagai makhluk rasional, yang berarti dengan kemampuan 

berpikirnya bisa membedakan yang benar dan yang salah. Karenanya, pers 

diposisikan sebagai mitra masyarakat dalam upaya pencarian kebenaran, 

bukan sebagai alat pemerintah. Tuntutan akan peran pers dalam melakukan 

kontrol terhadap pemerintah, berkembang berdasarkan teori ini. Sejak saat itu 

pers dijuluki sebagai The Fourth Estate atau Pilar kekuasaan keempat, setelah 

kekuasaan eksekutif, legeslatif dan yudikatif. Oleh karenanya pers harus bebas 

dari pengaruh dan kendali pemerintah. Dalam upaya mencari kebenaran, 

idealnya semua gagasan memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk 

dikembangkan. Gagasan yang benar dan dapat dipercaya dan sebaliknya. 

(Kusumanigrat, 2006 : 19). 

Peran pers tidak dapat dipisahkan dalam mengawal proses pertumbuhan 

demokrasi. Pers mengambil peran penting sebagai pihak penghubung antara 
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masyarakat dan pemerintah.  Pers diharapkan menduduki posisi yang tepat 

sesuai fungsinya, yakni menjadi sumber informasi alternative, serta menjadi 

ruang yang menjamin kebebasan berpendapat. Fungsi tersebut 

diimplementasikan pada proses produksi informasi dengan memunculkan 

gagasan-gagasan penting yang disampaikan pada masyarakat melalui 

penyelenggara negara dan juga pastinya melakukan koreksi terhadap jalannya 

pemerintah atau proses demokrasi.  

Dalam menjalankan perannya, terdapat lima fungsi utama pers yang 

berlaku universal,  yakni to inform atau memberi informasi, to educate atau 

memdidik, to influence untuk melakukan koreksi, to entartain atau menghibur 

dan to mediate atau mediasi. Pers setiap hari melaporkan berita, memberikan 

tinjauan atau analisis atas peristiawa dan kecenderungan yang terjadi. Serta 

ikut berperan dalam mewariskan nilai-nilai luhur universal, nilai-nilai dasar 

nasional, dan kandungan budaya lokal dari generasi ke kegerasi berikutnya 

secara setafet. (Haris, 2005:32). 

Di era modernisasi, media massa semakin memperluas perananya dan 

muncul sebagai salah satu kekuatan baru. Media massa berperan untuk 

menyebarkan informasi secara massif, yang pada akhirnya akan linear dengan 

tuntutan masyarakat modern untuk senantiasa meng-update informasi.. 

Kemampuannya dalam menyebarkan informasi itulah yang menjadi sumber 

kekuasaan media massa. Celakanya, dalam konteks kehidupan politik, 

paradigma memandang media massa tak se ideal seperti apa yang diharapkan 

sesuai podisi dan perannya. Media massa tidak murni berdiri sebagai lembaga 

independen yang hanya menjalankan fungsi-fungsi dasarnya. Dari sudut 

pandang politik, media massa juga merupakan lembaga partisan yang 

keberadaan dan keberpihakannya akan berdampak pada kondisi tertentu. 

Tidak bisa dipugkiri bahwa media massa juga seringkali menjadi lahan 

kompetisi bagi para kandidat yang terlibat dalam pencalonan untuk bisa 

menjadikannya alat dalam marketing politik. Proses kampanye tampak 

eksplisit di stasiun televisi, mulai dari profil partai politik, hingga pesan verbal 

dan non verbal yang eksplisit. Namun di sisi lain ada juga proses persuasi 
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yang terjadi secara implisit, namun bisa mempengaruhi tindakan politik 

khalayak. 

Media massa juga seringkali dimanfaatkan untuk kampanye politik, 

advertensi dan propaganda. Dalam riset berjudul "Media and Political 

Persuasion: The Role of Media in Indonesia Presidential Campaign 2001-

2009", Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasito Raharjo 

Jati mencatat, media sebagai mesin propaganda politik memang sungguh-

sungguh terjadi pascareformasi. Meski demikian, tambahnya, afiliasi antara 

media dengan politik dalam bersifat informal. 

Dalam pemilu 2019, KPU menfasilitasi para kandidat untuk melakukan 

kempanye di media massa secara mandiri, dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Iklan kampanye dapat dilakukan di media cetak, media daring, 

radio dan televisi. KPU telah memberikan batasan dan ketentuan dalam 

kampanye media dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang 

kampanye pemilu. Adanya peraturan tersebut menunjukkan bahwa peran 

media massa cukup signifikan dalam proses politik atau kontestasi. Karenanya 

tim sukses kampanye pun perlu memikirkan bagaimana permanfaatan media 

massa sebagai salah satu alat yang bisa digunakan untuk memenangkan 

kontestasi.  

Jika dahulu aktivitas marketing politik banyak dilakukan secara 

konvensional seperti merekrut tokoh-tokoh lokal sebagai alat politiknya. Kini 

para politisi perlu berpikir dua kali dalam menentukan strategi marketingnya. 

Sebab tipologi objek politik yang senantiasa berkembang menuntut 

penyesuaian aktor politik untuk bisa melakukan marketing dengan efektif dan 

efisien. Media massa mampu memfasilitasi mobilisasi simpatisan, serta 

membantu kandidat untuk dapat secara cepat dikenali oleh pemilih dengan 

jangkauan komunikannya yang luas.  

Di Indonesia, eksistensi pemberitaan media massa dalam sistem politik  

bukan hanya bersumber dari ketertarikannya terhadap nilai atas suatu 

peristiwa, melainkan juga bisa datang dari rekanan atau permintaan dari 

kontestan pemilu itu sendiri. Pada pemilu 2009, lanskap media berkembang 
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jadi empat kategori: sebagai penonton, penjaga, pelayan dan penipu. Dalam 

hal ini, ada dua perusahaan jaringan media raksasa yang menjadi pelayan: 

Media Group milik Surya Paloh dan Viva Group milik Aburizal Bakrie. Paloh 

memiliki kedekatan dengan Jusuf Kalla sebagai capres Golkar yang maju 

bersama Wiranto,  sementara Aburizal dekat dengan pihak petahana Susilo 

Bambang Yudhoyono (SBY) sehingga mendukung pasangan calon SBY-

Boediono. Sepanjang 2009, Media Group melalui Metro TV dan Media 

Indonesia gencar memberitakan skandal bailout Bank Century yang menjadi 

noda pemerintahan SBY, sementara Viva News gencar memberitakan 

pencapaian ekonomi pemerintahan SBY dan beberapa kebijakan populis 

seperti bantuan langsung tunai dan anggaran pendidikan yang mencapai 20 

persen, serta penurunan harga BBM. 

Pada pemilu presiden 2014, keberpihakan media makin terlihat jelas. 

Dalam "Partisan Journalism: Review of the Behaviour of Mass Media in 

Legislative Election and Indonesia Presidential Election of 2014" (2016), 

Bambang Winarso menemukan eksploitasi terhadap media, baik online, cetak 

maupun elektronik (radio dan televisi) yang digunakan untuk memenangkan 

para kandidat presiden. Baik Bambang maupun Tapsell sepakat, keberpihakan 

yang terang-terangan itu karena pasar media semakin oligarkis. Bambang 

menilai, situasi itu kemudian membuat para jurnalis bergerak sesuai 

kepentingan politik sang pemilik media yang berujung pada praktik jurnalisme 

partisan. Ia mencatat, calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-

Hatta Rajasa mendapatkan dukungan dari TVOne, AnTV, RCTI, MNC TV 

dan Global TV, serta koran Sindo, media online MNC Group dan tabloid 

kampanye hitam terhadap kandidat lainnya, Obor Rakyat misalnya. Sementara 

itu Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapat dukungan dari media milik Surya 

Paloh termasuk Metro TV dan Media Indonesia, serta sejumlah media lain 

seperti Tempo dan The Jakarta Post.  

Tak hanya di skala nasional, di skala daerah juga demikian. Pada pilgub 

jatim 2013, koran JawaPos secara eksplisit ikut serta mengkampanyekan 

pasangan Karsa dalam rubrik “To be Number 1”. Intensitas pemberitaan 
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pasangan Karsa lebih dominan dibandingkan dengan pasangan lawan. Konten 

pemberitaan juga cenderung mengarah ke berita positif, yang akan berdampak 

pada terbangunnya citra positif. 

Kekuatan media massa menjadi salah satu alat yang tentu saja butuh 

dipertimbangkan oleh para aktor. Media massa mampu membentuk opini 

publik, baik opini yang diinginkan oleh politisi atau opini yang diharapkan 

oleh wartawan. Opini yang terbentuk tidak hanya mempengaruhi sikap 

khalayak terhadap suatu realitas, namun juga tindakan politik. Media massa 

akan melakukan 3 aktivitas sekaligus dalam pembentukan opini. Pertama, 

media massa akan menggunakan simbol-simbol politik (language of politics). 

Aktivitas kedua yakni melakukan pembingkaian informasi (framing 

strategies). Ketiga melakukan agenda setting. Dalam melakukan ketiga hal 

tersebut, berpotensi media dipengarhi oleh beberapa faktor, baik faktor 

internal maupun eksternal. Faktor internal yakni kebijakan redaksional dalam 

menyikapi kepentingan politik tertentu, baik kepentingan pengelola media 

massa, yang bisa daja dipengaruhi oleh hubungan pengelola media dengan 

kekuatan politik tertentu. Sedangkan faktor eksternalnya yakni tekanan dari 

pemirsa, sistem politik yang berlaku serta kekuatan yang selainnya (Hamad, 

2004). 

Dalam relasi media massa dan politik, pandangan yang digunakan adalah 

konstruktivisme bukan positivisme. Kedua pandangan tersebut akan berefek 

pada penilaian dan analisa yang berbeda terhadap suatu realitas. Paradigma 

konstruktivisme memandang berita adalah output dari konstruksi sosial aktor-

aktor media. Pendasaran pandangan tersebut berpijak pada fakta dan sifat 

media massa yang kegiatannya adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, 

karenanya fokus utama media massa adalah melakukan konstruksi ulang 

terhada realitas atau peristiwa yang diberitakan. Maka dapat disimpulkan 

bahwa isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan dalam bentuk 

wacana yang bermakna (Hamad, 2004).  

Pandangan tersebut bertolak belakang dengan pandangan positivisme yang 

melihat berita sesuai kaidah sintaksis dan semantik. Pandangan positivisme 
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tidak melihat apa yang terjadi di balik teks seperti pandangan konstruktivisme. 

Karenanya dalam mengkaji hubungan politik dan media, pandangan 

konstruktivisme lebih tepat digunakan dalam proses analisa. Althusser dan 

Gramsci juga sepakat bahwa media massa bukan suatu realitas yang 

independen, namun memiliki relasi dengan realitas sosial. Menurutnya ada 

berbagai kepentingan yang turut serta terlibat seperti kebijakan redaksi, 

kepentingan politik, kapitelisme pemilik modal hingga idealisme wartawan. 

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dalam media massa ada suatu hal yang 

bisa ditonjolkan, disamarkan atau bahkan dihilangkan dalam konstruksi 

sebuah berita (Sobur, 2004).  

Pemilu merupakan salah satu tolak ukur demokrasi yakni sebagai 

instrument perwujudan kedaulatan rakyat untuk membentuk suatu 

pemerintahan yang absah serta sarana menjembatani aspirasi dan kepentingan 

rakyat (Tricahyo, 2009). Pemilu menjadi pesta rakyat yang turut serta 

melibatkan seluruh rakyat Indoensia tanpa terkecuali. Kesempatan ini menjadi 

momen yang menyita perhatian banyak pihak, sebab pesta rakyat yang 

dilakukan 5 tahunan ini menjadi penentu sosok pemimpin yang akan 

mengolah negara selama 5 tahun masa jabatan. Para kandidat yang terlibat 

tentu saja berkompetisi untuk mendapatkan suara rakyat supaya mampu 

memenangkan kursi jabatan untuk menyuarakan aspirasi program yang 

diembannya.   

Pemilihan presiden tahun 2019 menjadi kontestasi yang cukup menarik, 

sebab kandidatnya adalah aktor yang sama dengan pemilu di periode 

sebelumnya, yakni Jokowi dan Prabowo. Dalam pemilu 2014, Jokowi menang 

menjadi presiden republik Indonesia, sehingga di pemilu kali ini beliau 

menjadi incumbent. Kedua aktor adalah pemain lama, sehingga sebagian besar 

masyarakat sudah mengetahui masing-masing profile. Sehingga yang menarik 

perhatian masyarakat di pilpres kali ini adalah partner yang menjadi cawapres 

serta visi dan program baru apa yang akan dijalankan selama 5 tahun masa 

jabatan jika terpilih.  
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Jokowi didampingi oleh Maruf Amin sebagai paslon 1 dan Prabowo 

didampingi oleh Sandiaga Uno sebagai paslon 02. Kontestasi politik dalam 

skala besar tentu menjadi fenomena yang menarik. Tidak hanya menarik 

dihadapan publik, namun juga media massa. Banyak media yang turut serta 

terlibat memberitakan peristiwa-peristiwa dalam kontestasi Pilpres periode ini, 

misalnya saja seperti surat kabar nasional (Jawa Pos, Tempo atau Jakarta 

Post), dan hampir di seluruh stasiun televisi.  

Secara kuantitas koalisi, pasangan Jokowi-Maruf Amin lebih unggul 

dibandingkan dengan pasangan Prabowo-Sandiaga. Jokowi-Maruf diusung 

oleh 9 partai politik, mulai dari PDIP, Golkar, PKB, PPP, HANURA, 

NasDem, Perindo, PKPI dan PSI. Sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga 

diusung oleh 4 partai, yakni Gerindra, Demokrat, PKS, PAN dan Partai 

Berkarya . Banyaknya partai pengusung, secara tidak langsung akan 

berdampak pada proses pemasaran politik. Karena partai koalisi juga akan 

mengenalkan program paslon kepada kader dan simpatisannya. (Novelino, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190413175825-32-386041/jokowi 

ucapkan-terima-kasih-kepada-ketum-parpol-pendukung, diakses tanggal 17 

September 2019)  

Dalam pemilu, masing-masing calon memiliki tim sukses dalam proses 

kampanye, guna memenangkan kontestasi sebaga presiden dan wakil presiden 

Indonesia periode 2019-2024. Tim sukses Jokowi dan Maruf Amin akrab 

disapa dengan TKN (Tim Kampanye Nasional) yang diketuai oleh Erick 

Tohir. Sedangkan tim sukses Prabowo-Sandiaga akrab disapa dengan 

BPN(Badan Pemenangan Nasional) yang dipimpin oleh Jenderal (Purn) Djoko 

Santoso.  

Dalam pemilu kali ini, koalisi paslon 1 dinilai gemuk dengan para 

penguasa media massa. Nama-nama seperti Erick Thohir, Surya Paloh dan 

Hari Tanoesoedibjo adalah beberapa penguasa media massa nasional yang 

tergabung dalam koalisi paslon 01. (Hindarto, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180907184136-32-328660/jokowi-

kuasai-media-mainstream-gerindra-andalkan-medsos, diakses tanggal 18 
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September 2020). Erick Thohir adalah pemilik salah satu jaringan media 

terbesar di Indonesia. Di bawah panji Mahaka Group, Thohir menguasai 

empat media daring, empat media cetak, dan empat media berbasis 

broadcasting. Nama-nama seperti Jak TV, Gen FM, Harian Republika, Parents 

Indonesia, hingga republika.co.id adalah beberapa di antaranya. Sedangkan 

Hari Tanoe menguasai jaringan MNC Media yang meliputi RCTI, Global TV, 

Koran Sindo, Okezone, INews TV. Sementara Paloh memiliki Media Group 

yang membawahi Media Indonesia dan Metro TV. (Baskhara, 

https://tirto.id/bukan-gagasan-apalagi-nilai-keberpihakan-bos-media-tiap-

pilpres-cZSZ, diakses pada tanggal 18 September 2019). 

Adhi Sebaliknya di kubu Prabowo, minim dukungan dari pemilik media 

massa. Kondisi ini dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat, karena 

netralitas pemberitaan akan timpang.  

Sebagai salah satu media massa cetak yang banyak diminati oleh 

masyarakat, JawaPos turut andil dalam menyebarkan berita ke masyarakat. 

Dalam masa kampanye yang sudah ditetapkan oleh KPU, surat kabar JawaPos 

menyediakan halaman khusus untuk memperkenalkan visi dan misi kedua 

paslon. Selain itu, JawaPos juga menyediakan rubrik politika, dimana berita 

yang disampaikan adalah informasi mengenai kedua pasang calon presiden 

dan wakil presiden.  
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Gambar I.1 Iklan paslon di koran Jawa Pos 

 

Hampir setiap hari koran JawaPos senantiasa memberitakan 

perkembangan pemilu di halaman rubrik politika. Beberapa bulan mendekati 

pemilu, intensitas pemberitaan kedua pasangan calon semakin sering, 

khususnya satu bulan terakhir. Berita yang disampaikan mulai dari program 

atau hanya sekadar aktivitas kampanye langsung yang dilakukan oleh kedua 

paslon. JawaPos sendiri adalah salah satu media cetak yang memiliki jumlah 

pembaca terbanyak di skala nasional. Dengan demikian, maka JawaPos 

merupakan salah satu media cetak yang memiliki andil besar dalam proses 

pemilu 2019, sebab pasar JawaPos lebih banyak dibandingkan beberapa koran 

lainnya.  

Pemimpin redaksi JawaPos saat ini adalah Ananda, anak dari Dahlan 

Iskan. Meski belum ada penelitian atau pemberitaan yang secara eksplisit 

menginfromasikan kecenderungan koran JawaPos. Namun ditelisik dari posisi 

mantan pemimpin redaksi yang tidak lain adalah ayah dari Azrul Ananda, 

Dahlan Iskan  tergabung dalam TKD Jokowi Maruf di daerah Jawa timur. 

Dengan hubungan relasi yang demikian, lantas bagaimana timses dari kedua 
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kubu memanfaatkan media cetak ini sebagai alat untuk melakukan pemasaran 

politik. Berita yang disampaikan di rubrik politika memang tidak tampak 

kecenderungan terhadap salah satu calon, karena paparan beritanya seringkali 

menunjukkan aktivitas kedua pasangan calon. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti 

merumuskan pertanyaan penelitian yang akan diajukan adalah 

a) Bagaimana konstruksi citra politik yang dibangun oleh media Jawa 

Pos terhadap kedua paslon di pemilu 2019? 

b) Bagaimana relasi antara konstruksi citra yang dibangun oleh media 

JawaPos dengan strategi pemenangan pemenangan TKN dan BPN 

dalam pemilu 2019? 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk menghindari ruang lingkup penelitian yang terlalu luas, supaya 

peneitian lebih fokus terhadap masalah yang sedang diteliti, maka perlu 

adanya batasan masalah seperti berikut: 

a) Penelitian hanya dilakukan di surat kabar harian Jawa Pos, timses Jokowi-

Maruf Amin dan Prabowo sandi. 

b) Penelitian hanya dilakukan pada pemberitaan mengenai pasangan calon 

Jokowi-Maruf Amin dan Prabowo Sandi terkait pemilu 2019. 

c) Berita yang dikaji adalah berita yang diterbitkan oleh surat Jawa Pos pada 

tanggal 24 Maret sampai 14 April. Pertimbangan ini dilakukan karena 

KPU menetapkan rentang waktu tersebut sebagai waktu kampanye di 

media massa bagi kedua pasangan calon. 

1.4. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini yakni: 

a) Mengetahui bagaimana konstruksi citra yang dilakukan oleh koran harian 

Jawa Pos pada kedua calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019 
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b) Mengetahui relasi antar konstruksi citra yang dibangun oleh media Jawa 

Pos apakah menjadi bagian dari srategi pemasaran politik TKN dan BPN 

dalam  pemilu 2019.  

1.5. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

a) Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah 

penelitian komunikasi politik di media massa, khususnya di media cetak. 

Selain itu, diharapkan mampu memberikan sumbangsi pengetahuan dan 

pengalaman ilmu bagi mahasiswa di Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik.  

b) Secara teoritis, penelitian ini merupakan bagian dari upaya untuk 

menerapkan ilmu yang didapat oleh mahasiswa selama belajar di 

Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, serta menambah 

cakrawala dan wawasan peneliti mengenai analisis berita menggunakan 

analisis framing, relasi politik dan media 

c) Secara praktis, menjadi bahan masukan untuk perbaikan kepada  siapa saja 

yang tertarik pada berita jurnalistik serta pihak-pihak yang bergerak di 

dunia jurnalistik termasuk juga surat kabar harian Jawa Pos. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan bisa memberi sudut pandang mengenai 

perkembangan strategi pemasaran politik di media cetak. 

1.6. Kerangka Konsep 

1.6.1. Komunikasi Politik  

Harsono Suwardi mengemukakan komunikasi politik sebagai suatu 

aktivitas komunikasi yang membawa efek politik, baik yang aktual maupun 

yang potensial di dalam suatu sistem yang ada (Susanto, 2009) . Sedangkan 

Dan Nimmo mendefinisikan komunikasi politik sebagai komunikasi yang 

mengacu pada kegiatan politik . Nimmo menambahkan tujuan dari 

komunikasi politik adalah untuk mempersuasi komunikan supaya sepakat 

atau sepemikiran dengan komunikator.  
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Firmanzah (2008) mendefinisikan komunikasi politik sebagai ―semua hal 

yang dilakukan oleh partai politik untuk mentransfer sekaligus menerima 

umpan-balik tentang isu-isu politik berdasarkan semua aktivitas yang 

dilakukannya terhadap masyarakat. Dalam definisi yang lebih sederhana, 

Sederhananya, komunikasi politik mencakup seluruh aspek komunikasi yang 

dilakukan oleh aktor politik yang membentuk citra politik dan identitasnya, 

yang dibutuhkan untuk mempersuasi khalayak. 

Pola komunikasi politik dalam pandangan tradisional (yang berkembang 

dalam sistem monarki absolut sebelum era modern), terdiri dari tiga unsur. (a) 

arena/lingkaran politik political sphere, (b) media, dan (c) publik (Lilleker, 

2006 : 5). Menurut pandangan ini, political sphere memiliki kepentingan 

untuk mempengaruhi publik, baik secara langsung maupun melalui media 

untuk mempengaruhi publik. Proses komunikasi politik yang berlangsung 

terjadi secara linier, top-down dari pemimpin ke rakyat. 

Sedangkan dalam pengertian yang lebih modern, pola komunikasi politik 

terjadi lebih kompleks dan melibatkan lebih banyak kelompok. Arena politik 

tidak hanya terdiri dari pejabat-pejabat politik (elective: Presiden, DPR, Partai 

Politik, dll.), melainkan juga termasuk organisasi-organisasi (non elective: 

Ormas, LSM, perusahaan, dll.) yang memiliki pengaruh. Publik yang 

dimaksud adalah warganegara dan pemilih. Pola komunikasi yang terjadi 

antar masing-masing kelompok tidak top-down dan saling mempengaruhi 

satu sama lain (Lilleker, 2006). 

Selaras dengan definisi komunikasi politik di era modern yang telah 

diulas, Brian McNair membagi tiga definisi komunikasi politik berdasarkan 

komponen-komponennya: (a) semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh 

politikus dan aktor politik demi berhasilnya tujuan tertentu; (b) komunikasi 

yang dilakukan oleh (masyarakat) non politisi seperti pemilih dan penulis 

surat kabar dan ditujukan kepada aktor politik; serta (c) komunikasi mengenai 

aktor-aktor politik tersebut dan aktivitas-aktivitasnya, ketika dimuat dalam 
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laporan berita, editorial, dan format-format lain diskusi media politik 

(McNair, 2011).  

Terdapat tiga unsur dalam komunikasi politik. Pertama, komunikator. Ia 

bisa berupa individu maupun organisasi politik: partai politik, organisasi 

masyarakat, golongan berpengaruh (kelompok antikorupsi), pressure grup, 

dan pemerintah. Kedua, komunikan (khalayak) sebagai sasaran 

persuasi/penerima pesan. Ketiga, saluran-saluran komunikasi/organisasi 

media baik media cetak, media penyiaran, maupun saluran online. 

Salah satu bentuk komunikasi politik adalah kampanye politik. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Norris, kampanye politik menyangkut 

pengarahan, memperkuat dan menggerakkan kecenderungan konstituen untuk 

memilih kandidat yang dikehedaki dalam pemungutan suara (Firmanzah, 

2008).. Dalam kampanye politik, aktor politik (partai/individu) berusaha 

mengkomunikasikan ideologi ataupun program kerja yang mereka tawarkan. 

Dalam kampaye politik, aktor politik akan mengemas pesan politiknya 

dengan sedemikian rupa, sehingga mampu menarik dukungan dari 

masyarakat. 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa komunikasi politik bertujuan 

untuk mempersuasi komunikan. Kampanye politik sebagai bagian dari 

komunikasi politik juga memiliki tujuan untuk mempersuasi. Nimmo 

menjelaskan, ada tiga macam persuasi dalam komunikasi politik: (a) 

propaganda, (b) iklan politik/iklan massa, dan (c) retorika. Propaganda 

diarahkan kepada individu-individu sebagai anggota suatu kelompok 

masyarakat. Iklan diarahkan kepada individu sebagai unit-unit yang anonym 

dalam suatu kelompok yang lebih luas. Sementara retorika mempunyai sifat 

one to one communication dan biasanya terjadi proses timbal balik antara 

pembicara dengan khalayaknya (Nimmo,2005) 
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1.6.2. Kampanye  

Roger dan Storey dalam Heryanto (2018) mendefinisikan kampanye 

sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan 

tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan 

pada kurun waktu tertentu”. Sedangkan Pfau dan Parrot mendefinisikan 

kampanye sebagai “A campaign is conscious, sustained and incremental 

process designed to be implemented over a specified period of time for the 

purpose of influencing a specified audience” (Kampanye adalah suatu proses 

yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan  yang dilaksanakan 

pada rentang waktu tertentu dengan tujuan memengaruhi khalayak sebagai 

sasaran yang telah ditetapkan). Dari pernyataan tersebut, dapat diketahu 

bahwasannya kempanye adalah kegiatan komunikasi yang terorganisasi dan 

ditujukan pada khalayak tertentu, pada periode waktu tertentu, guna mencapai 

tujuan tertentu. 

Menurut Pfau dan Parrot, campaign are inherently persuasive 

communication activies. Empat aspek dalam kampanye persuasif yang tidak 

dimiliki tindakan persuasif perorangan:  

1) Kampanye secara sistematis berupaya menciptakan “tempat” tertentu 

dalam pikiran khalayak tentang produk, kandidat, atau gagasan yang 

disodorkan.  

2) Kampanye berlangsung dalam berbagai tahapan, mulai dari menarik 

perhatian khalayak, menyiapkan khalayak untuk bertindak, hingga 

akhhirnya mengajak mereka melakukan tindakan nyata.  

3) Kampanye juga mendramatisasi gagasan-gagasan yang disampaikan 

kepada khalayak dan mengundang mereka untuk terlibat, baik secara 

simbolis maupun praktis, guna mencapai tujuan kampanye. 

4) Kampanye juga secara nyata menggunakan kekuatan media massa 

dalam upaya menggugah kesadaran hingga mengubah perilaku 

khalayak.  
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Kampanye memiliki karakteristik khas yang membedakannya dengan 

propaganda. Menurut Venus, di antara perbedaannya tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Sumber kampanye selalu dapat diidentifikasi dengan jelas, yakni para 

aktor politik.  

2) Pelaksaan kampanye selalu terikat dan dibatasi waktu. 

3) Sifat gagasan yang disampaikan terbuka untuk diperdebatkan khalayak.  

4) Modus penerimaan pesan bersifat sukarela atau persuasif saja tanpa 

paksaan. Padahal, idealnya seseoang menjatuhkan pilihan politik 

dengan landasan refensi yang rasional, argumentatif, kritis dan terbuka. 

5) Modus pelaksanaan kampaye diatur oleh kode etik/standart etika 

6) Sifat kepentingan untuk mempertimbangkan kepentingan pihak lain. 

Artinya, mereka yang terjun ke politik sudah seharusnya 

mengutamakan motivasi umum, bahwa politik adalah instrument untuk 

mengabdi dan mewujudkan kepentingan publik, yakni kesejahteraan 

rakyat.  

Dalam Heryanto(2018), tujuan kampanye sendiri yakni: 

1) Menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan kognitif. Pada tahap 

ini, pengaruh yang diharapkan adalah munculnya kesadaran, 

berubahnya keyakinan, atau meningkatnya pengetahuan khalayak 

terhadap isu tertentu.  

2) Kampanye diarahkan pada perubahan sikap. Sasaran utamanya adalah 

untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian atau keberpihakan 

khalayak pada isu-isu yang menjadi tema kampanye. Pada tahap 

terakhir,kegiatan kampanye ditujukan kepada khalayak Tahap ini 

menghendaki adanya tindakan politik yang dilakukan oleh sasaran 

kampanye. 
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1.6.3. Media Massa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media massa adalah sarana atau 

saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan 

kepada masyarakat luas. Sarana komunikasi ini terdiri dari berbagai macam 

jenis, diantaranya adalah surat kabar, majalah, buku, radio, dan televisi. 

Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa media massa 

merupakan alat penyampaian komunikasi dan informasi yang menyebarkan 

informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. 

Menurut Apriyadi (2012), teori masyarakat massa memiliki beberapa 

asumsi dasar mengenai individu, peran media, serta esensi dari perubahan 

sosial, antara lain: 

1) Media memiliki power yang sangat kuat dalam masyarakat. Salah satu 

potensi dari kuatnya media adalah lunturnya nilai dan norma sosial 

sehingga dapat merusak tatanan sosial. Untuk mengantisipasi hal 

tersebut, media harus berada di bawah kontrol elit. 

2) Media mampu mempengaruhi pikiran banyak orang secara langsung, 

hingga mentransformasi pandangan mereka tentang dunia sosial. 

3) Pemikiran masyarakat yang telah ditransformasi oleh media berpotensi 

menimbulkan dampak buruk dalam jangka panjang. Potensi tersebut 

tidak hanya menghancurkan kehidupan satu orang saja, melainkan 

menimbulkan masalah sosial dalam skala luas.  

4) Sebagian besar individu sangat rentan dengan media karena dalam 

masyarakat massa mereka terputus dan terisolasi dari lembaga sosial 

tradisional yang sebelumnya melindungi mereka dari usaha manipulasi 

media. 

5) Kerusakan sosial yang disebabkan media mungkin akan dapat 

diperbaiki dengan pendirian sebuah tatanan sosial yang totaliter. Media 

massa merupakan alat bantu utama dalam proses komunikasi massa. 

Salah satu media massa cetak yang masih eksis hingga hari ini adalah 

koran atau surat kabar . Koran (dari bahasa Belanda: Krant, dari bahasa 
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Perancis courant) adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang, 

biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, yang 

berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Koran memuat berbagai 

macam topik, seperti kegiatan politik, kriminalitas, olahraga, tajuk rencana, 

cuaca. Surat kabar juga biasa berisi karikatur yang biasanya dijadikan bahan 

sindiran lewat gambar berkenaan dengan masalah-masalah tertentu, komik, 

opini, TTS dan hiburan lainnya. (http://id.wikipedia.org/wiki/Koran, diakses 

pada tanggal 21 September 2019) 

1.7. Landasan Teori 

1.7.1. Agenda setting 

Banyak penelitian mengenai pengaruh media massa saat ini menunjukkan 

bahwa media massa memiliki pengaruh yang penting dalam mengendalikan 

agenda masyarakat. Namun tidak banyak penelitian yang berfokus kepada 

konten pemberitaan maupun pengaruhnya terhadap institusi politik beserta 

aktor politik. 

Blumer dan Gurevitch (1995) dalam Stromback (2011) menjelaskan 

bahwa aktor politik terus terlibat dalam upaya membentuk liputan berita 

mengingat pentingnya media saat ini. Namun pada saat yang sama, personil 

media tidak ingin hanya menjadi pasif dalam membawa pesan aktor politik. 

Dengan kata lain wartawan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan 

dan kontrol atas konten pemberitaan mereka, dan pada saat yang sama aktor 

politik tergantung pada media untuk akses ke publisitas dan atas kesempatan 

untuk berkomunikasi dengan publik. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa media massa bukan hanya bekerja sebagai 

penyedia informasi bagi khalayak. Secara umum teori agenda setting telah 

menjelaskan bahwa apa yang menjadi agenda bagi media massa tentu akan 

linear sejalan dengan agenda masyarakat. Dalam hal ini berarti apa yang 

disampaikan oleh media massa akan menjadi isu yang akan dipikirkan dan 

dibahas oleh masyarakat. 
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Walter Lipmann dalam Tamburaka (2012) pernah mengutarakan 

pernyataan bahwa media berperan sebagai mediator antara “The world 

outside and the pictures in our heads”. Hal ini berkesinambungan dengan 

banyaknya peristiwa yang berpotensi diliput oleh media, namun media 

memiliki keterbatasan kapasitas untuk meliput dan memberitakan berbagai 

macam peristiwa yang terjadi. Sehingga, sifat media massa sebenarnya bukan 

mempermudah khalayak menjangkau peristiwa yang terjadi di luar 

jangkauannya, namun justru membatasi peristiwa/ informasi apa yang harus 

diketahui oleh khalayak. Hal inilah salah satunya yang menjadi alasan 

mengapa media massa menjadi kekuatan yang perlu diperhitungkan dalam 

dunia politik. 

1) Konstruksi realitas politik  

Menurut penulis, kemunculan teori konstruksi realitas politik ini 

beriringan dengan berkembangnya teori agenda setting. Hal ini berkaitan 

dengan pembuktian yang hendak diajukan oleh teori agenda setting 

berkaitan dengan kekuatan media massa yang mampu mempengaruhi apa 

yang seharusnya dipikirkan oleh khalayak. Sebab dengan adanya kekuatan 

seperti itu, tentu media massa dapat dimanfaatkan oleh kepentingan-

kepentingan tertentu seperti kepentingan ideologis maupun kepentingan 

politik untuk mencapai tujuannya masing-masing. 

Dalam bukunya Ibnu Hamad (2004) menjelaskan bahwa konstruksi 

realitas politik adalah upaya „menceritakan‟ (konseptualisasi sebuah 

peristiwa, keadaan, atau benda tak terkecuali mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan politik. Bahasa (baik bahasa verbal maupun bahasa non-

verbal) adalah alat konseptualisasi dan alat narasi. Bahasa dalam media 

massa juga bisa menentukan gambaran (makna citra) mengenai suatu 

realitas –realitas media– yang akan muncul di benak khalayak. Bahasa 

(teks) juga mampu menentukan konteks, bukan sebaliknya teks 

menyesuaikan diri dengan konteks. Dalam komunikasi politik cara-cara 

seperti ini sering dilakukan oleh para aktor politik. Atas dasar itulah para 
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elit politik selalu berlomba menguasai wacana politik melalui media 

massa. 

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 cara bagi 

media massa untuk melakukan konstruksi realitas politik, yakni: pemilihan 

simbol, pemilihan fakta yang akan disajikan, dan kesediaan memberi 

tempat. Pertama, pemilihan simbol, Media pasti terlibat dalam pemilihan 

simbol, sekalipun dalam proses direct quote pada aktor politik secara 

langsung setidaknya media juga melakukan pemilihan simbol dalam 

penyajiannya ke khalayak. Apapun simbol yang dipilih, akan 

mempengaruhi makna yang muncul. Makna yang muncul memang bisa 

berbeda satu orang ke orang lain, yakni disebabkan karena faktor konteks 

dimana simbol itu bekerja; cara tanda diciptakan yang menghasilkan 

metafor dan metonimi; dan cara memahami tanda. 

Kedua, dalam melakukan pembingkaian (framing) peristiwa 

politik. Minimal disebabkan karena keterbatasan-keterbatasan kolom/ 

halaman/ durasi, maupun dikarenakan faktor ekonomis, politis ataupun 

ideologis. Cara membentuk wacana di media massa adalah dengan 

mengemas realitas ke dalam sebuah struktur sehingga sebuah isu 

mempunyai makna. Di dalamnya terhimpun sejumlah fakta pilihan yang 

diperlakukan sedemikian rupa sehingga ada fakta yang ditonjolkan 

disembunyikan, bahkan dihilangkan sampai terbentuk satu urutan cerita 

yang mempunyai makna. Ketiga, menyediakan ruang dan waktu untuk 

sebuah peristiwa politik dapat dipublikasikan ke khalayak. 

Sedikitnya ada 5 faktor yang berpengaruh terhadap konstruksi 

realitas politik yang dilakukan oleh media massa, diantaranya yakni: 

a) Yang paling berpengaruh adalah sistem politik yang diterapkan oleh 

negara tersebut (semakin ke „kiri‟ semakin tertutup, semakin ke „kanan‟ 

semakin variatif). 

b) Faktor kapital dapat mempengaruhi tingkat „konglomerasi media‟, 

sehingga struktur dan penampilan media bergantung pada pemodal. 
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c) Faktor khalayak dan iklan juga berpengaruh, yakni jika reportase yang 

ditampilkan berkualitas maka khalayak yang menyaksikan juga tinggi 

berikut serta pengiklan sebagai sumber keuangan media massa juga 

turut berpartisipasi. 

d) Faktor kongsi antara penguasa dan pengusaha, yakni dibuatnya 

kesepakatan pengusaha media massa dibebaskan mengelola realitas 

semaunya tetapi tidak boleh menyerang penguasa. 

e) Sedangkan dari tingkat internal; faktor sikap, perilaku, kepercayaan, 

dan orientasi politik dari jurnalis sedikit-banyak dapat mempengaruhi 

konstruksi realitas media. 

Dengan adanya asumsi mengenai pengkonstruksian realitas yang 

dilakukan oleh media massa ini, tentu akan berdampak pada kehidupan 

masyarakat khususnya kehidupan politik masyarakat. Dampak awal yang 

dapat dirasakan adalah munculnya opini publik mengenai kehidupan 

politik. Opini publik ini biasanya berbentuk gambaran politik baik positif 

maupun negatif mengenai suatu realitas politik. Pada tahap selanjutnya, 

opini publik ini akan memberi pengaruh terhadap pembelajaran politik, 

partisipasi politik, dan usaha mempengaruhi pejabat dalam pengambilan 

keputusan 

a) Priming dan framing dalam agenda setting 

Framing, merupakan salah satu tahap yang dilakukan oleh media 

massa untuk menerapkan proses agenda setting. Menurut Tamburaka, 

terdapat satu tahap agenda setting lainnya selain framing yakni tahap 

priming. Severin dan Tankard dalam Tamburaka (2012) menyatakan 

bahwa priming adalah proses di mana media berfokus pada sebagian 

isu dan tidak pada isu lainnya dan dengan demikian mengubah standar 

yang digunakan orang untuk mengevaluasi para calon pemilihan. 

Sehingga inti dari priming adalah pemilihan dan penonjolan isu yang 

disiarkan atau diterbitkan oleh media massa kepada khalayak. 

Sedangkan framing merupakan tahap kedua dari agenda setting. 

Disebut tahap kedua karena pada tahap framing, khalayak tidak lagi 
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diajak untuk memikirkan mengenai apa yang seharusnya dipikirkan 

tetapi justru lebih kepada bagaimana khalayak memikirkan isu 

tersebut. McCombs dan Estrada (1997) dalam Tamburaka (2012) 

menggambarkan tingkat kedua agenda setting sebagai berikut: apabila 

kita menganggap kata kunci metafora teoretis ini berupa agenda dalam 

istilah yang benar-benar abstrak, kemungkinan untuk meluas 

melampaui agenda isu-isu menjadi jelas. Dalam mayoritas penelitian 

sampai saat ini, unit analisis pada setiap agenda adalah sebuah objek, 

sebuah isu publik. Diluar agenda objek-objek juga ada dimensi lain 

untuk dipertimbangkan. Masing-masing objek inii mempunyai banyak 

sekali atribut berupa karakteristik dan sifat-sifat yang mengisi dan 

menghidupkan gambar dari masing-masing objek. Seperti halnya 

objek yang bervariasi dalam keutamaannya, demikian pula atribut 

setiap objek. 

Analisis framing  termasuk ke dalam paradigma konstruksionis, 

yang diperkenalkan sosiolog intepretatif, Peter L. Berger dan Thomas 

Luckman. Pada awalnya, analisis framing  atau analisis bingkai 

merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya 

untuk menganalisis teks media. Gagasan mengenai framing, pertama 

kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955. Mulanya frame dimaknai 

sebagai perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan 

politik, kebijakan, dan wacana, serta yang menyediakan kategori-

kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian 

dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada tahun 1974, yang 

mengandaikan frame  sebagai kepingan-kepingan perilaku yang 

membimbing individu dalam membaca realitas (Bungin, 2008). 

Analisis framing dipakai untuk mencermati strategi seleksi, 

penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, 

lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk 

menggiringinterpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Framing adalah 

pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang 
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yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis 

berita. Cara pandang itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang 

diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak 

dibawa ke mana berita tersebut. 

1.8. Metode Penelitian 

1.8.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan 

pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan 

data yang seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan pihak yang 

diteliti. Menurut Robert Yin studi kasus adalah satu inkuiri empiris yang 

menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, dimana batas antara 

fenomena dan konteks tak tampak degan tegas dan dimana multisumber bukti 

dimanfaatkan. Studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini yakni spesifik 

kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden di media koran Jawa 

Pos.  

1.8.2. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan kepada pemberitaan oleh media massa di dalam 

memenuhi kebutuhan informasi politik bagi pembaca (penekanan lebih 

kepada isi media di dalam mengkomunikasikan informasi politik kepada 

pembaca, bukan kepada pengaruh media terhadap khalayak) serta strategi tim 

sukses dibalik pemberitaan tersebut, sehingga bisa diketahui bagaimana relasi 

antara pemberitaan yang di produksi oleh media dengan strategi pemasaran 

dari pihak tim suksesnya.  

Selain itu, penelitian ini juga mendalami bagaimana proses produksi pesan 

di media cetak, khususnya bagaimana pembingkaian realitas politiknya. 

Berdasarkan asumsi dari Hamad (2004) yang menyatakan bahwa masing-

masing media memiliki kecenderungan yang berbeda dalam membentuk citra 

(image) sebuah partai dimana pencitraan seperti itu akan menimbulkan opini 

publik tertentu terhadap parpol. 
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1.8.3. Subjek penelitian 

Subjek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini ada tiga, pertama, 

media koran Jawa Pos sebagai media nasional yang menjadi lahan atau 

medan kompetisi di antara kedua pasangan calon untuk melakukan pemasaran 

politik. Subjek ini dipilih karena koran Jawa Pos menjadi salah satu surat 

kabar dengan oplah cukup banyak dalam ruang lingkup nasional.  

Secara umum surat kabar ini terdiri dari tiga seksi utama, yakni Jawa 

Pos itu sendiri yang berisikan rubrik, rubrik tematik seperti politika, ekonomi 

bisnis dan lain sebagainya. Yang kedua yakni Metropolis, yang berisi berita 

lokal dimana radar Jawa Pos berada, misalkan metropolis di kota Surabaya 

berisikan berita di Kota Surabaya dan kota lain di sekitarnya seperti Gresik 

dan Sidoarjo. Ketiga yakni sportainment, berisi berita-berita olahraga, 

terutama ulasan mengenai sepak bola dan balap (Formula 1, MotoGP), 

Zetizen (halaman untuk remaja, salah satunya berisi polling harian), Jawa Pos 

For Her dan di sini juga terdapat iklan baris yang disebut Iklan Jitu.  

Khusus untuk penelitian ini, yang dianalisis adalah semua berita mengenai 

proses kampanye pemilu kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden 

di rubrik politika dan headline, karena salah satu rumusan masalah yang 

hendak diketahui adalah bagaimana konstruksi citra yang dilakukan oleh 

koran Jawa Pos terhadap kedua paslon yang terlibat dalam kontestasi. 

Sehingga berita yang dianalisis adalah berita yang diterbitkan di tanggal 24 

Maret 2019 hingga 14 April 2019 sebagai waktu kampanye di media massa 

yang telah ditentukan oleh KPU. Secara keseluruhan, pemberitan tentang 

kedua pasangan calon hampir ada setiap harinya, khususnya di halaman 

politika. Ada beberapa hari yang tidak ada rubrik politikanya, namun berita 

pasangan calon tetap ada di halaman utama koran.  

Selain dokumen pemberitaan, subyek lain dalam penelitian ini adalah 

wartawan dan pihak redaksi surat kabar Jawa Pos karena menurut Hamad 

(2004) para pembuat berita (wartawan) juga merupakan aktor yang 

dipengaruhi oleh faktor kekuatan-kekuatan sosial, sejarah dan budaya, serta 
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ekonomi-politik masing-masing dimana para wartawan bekerja. Sehingga 

asumsi wartawan dan redaksi sebagai pihak yang memproduksi berita juga 

memiliki pengaruh dalam pembingkaian atau konstruksi berita. Pihak Jawa 

Pos yang diwawancara adalah Pak Maksum sebagai orang yang pernah 

bekerja sebagi wartawan di Jawa Pos.  

Subjek yang kedua yakni pihak tim sukses dari Paslon Jokowi-Maruf 

Amin di wilayah Jawa Timur sebagai pihak yang bertanggung jawab atas 

strategi pemenangan pasangan paslon 1. Pihak yang diwawancarai adalah Pak 

Eddy Tarmidi Widjaja sebagai Wakil Ketua PDI Perjuangan Jawa Timur, 

yang juga tergabung dalam tim TKD Jawa Timur bidang ormas. Subjek yang 

ketiga adalah pihak BPN dari Paslon Prabowo-Sandiaga sebagai pihak yang 

bertanggung jawab atas strategi pemenangan pasangan paslon 2. Narasumber 

ke tiga yakni Pak Chairul Fahmi sebagai juru bicara dan pengamat isu di BPN 

Prabowo-Sandi. 

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data  

Data-data yang diperlukan dan terkait dengan penelitian ini dikumpulkan 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a) Studi dokumen (document research). 

Dengan mengumpulkan data berupa berita-berita mengenai 

pasangan calon presiden dan wakil presiden dari paslon Jokowi-Maruf 

Amin serta Prabowo-Sandiaga. Studi dokumen menghasilkan data berupa 

berita-berita mengenai tokoh-tokoh tersebut sejak tanggal 24 Maret-14 

April 2019. Berita yang dianalis sebanyak 41 berita.  

b) Wawancara (interview). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara yang 

bersifat terbuka. Hamad (2004) menyebutnya sebagai wawancara tak 

terstandarisasi sedangkan menurut Sugiyono (2012) merupakan 

wawancara tidak terstruktur. Ketiga istilah tersebut mengacu pada 

pengertian bahwa proses wawancara dilakukan dalam bentuk percakapan 
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yang bebas mengalir, hanya berpijak pada garis besar permasalahan yang 

akan ditanyakan.  

Tujuan penggalian data dengan wawancara terbuka yakni untuk 

mendapatkan data kualitatif yang mendetail dan dalam. Hal tersebut 

didukung dengan struktur wawancaranya bersifat fleksibel yang mudah 

berganti menyesuaikan kondisi lapangan. Penggunaan tipe wawancara ini 

diarahkan untuk mengetahui bagaimana institusi politik beroperasi. 

Sehingga yang layak menjadi sasaran wawancara adalah individu atau 

kelompok kecil yang punya akses ke level informasi. Harapannya mereka 

dapat membantu menginterpretasikan dokumen, laporan, personalitas, 

atau mungkin membantu membangun jaringan kontak. 

Proses wawancara dilakukan kepada pihak Jawa Pos dan masing-

masing timses setelah pengumpulan data dokumen dilakukan. 

Narasumber yang pertama kali diwawancarai yakni pihak Jawa Pos, 

kemudian timses Jokowi-Maruf dan timses Prabowo-Sandiaga. 

1.8.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis teks 

yang mampu mengungkap teks hingga segi konteks. Analisa teks yang 

digunakan dalam penelitian ini juga mengungkap konteks yang 

melingkupinya. Teknik yang digunakan akan mengungkap keterpaduan 

antara (a) analisis teks, (b) analisis proses produksi, konsumsi, dan distribusi 

teks, serta (c) analisis konteks yang berkembang di sekitar wacana tersebut 

(Fairclough, 1995) dalam Hamad (2004). 

Teori yang digunakan yakni kerangka analisis wacana kritis (CDA) dari 

Fairclough, yang mempunyai kerangka kerja analisis seperti berikut: 

Tabel I.1 Kerangka Kerja Analisis Wacana Fairclough 

No Level Masalah Analisis Metode Penelitian 
1. Text Mikro Teks eklektif  
2. Discourse Practise Meso  Literatur dibantu dengan 

interview mendalam dengan 
pengelola media 
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3.  Sosiocultural 
Practice  

Makro  Literatur dibantu dengan 
interview mendalam dengan 
sejumlah pakar sosial dan 
pakar politik  

Dari tabel tersebut dapat diuraikan bahwa pada level text, atau analisa 

mikro, metode penelitiannya adalah teks eklektif. Teks ekletif adalah 

merupakan teknik penggabungan konsep-konsep yang relevan ke dalam satu 

pendekatan atau metode. Dalam penelitian ini, konsep yang digabungkan 

adalah terkait dengan unsur pembentuk teks yang dituangkan dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel I.2 Teknik Analisis Wacana Eklektif 

Kerangka 
Teori 

Pembentuk 
Teks 

Evidensi 
Alat pembuktian Bukti Teks Makna 

Strategi 
Framing 

Perlakuan atas 
peristiwa 

Tema yang 
diangkat  

  

Penempatan berita    
Sumber yang 
dikutip  

Nama dan atribut 
sosial sumber  

  

Cara penyajian  Pilihan fakta yang 
dimuat  

  

Struktur penyajian    
Fungsi 
Bahasa 

Simbol yang 
dipergunakan  

Verbal: kata, 
istilah, frase 

  

Non verbal: foto, 
gambar 

  

Jalan piliran (kesimpulan) 
yang dikonstruksi. 

   

Sedangkan analisa di level meso, proses pencarian dan analisa data 

menggunakan wawancara mendalam dengan para pengelola media yang 

menjadi “sampel” penelitian. Data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan media sampel juga dipergunakan untuk kepentingan analisis yang 

berarti. Pencarian data terutama dipusatkan pada text production: proses 

pembuatan teks (berita kampanye pemilu) termasuk pertimbangan yang 

dipakai ketika menyusun teks tersebut; dan text consumption: yaitu tentang 

bagaimana faktor pembaca diperhitungkan dalam menyusun teks. (Hamad, 

2004). 
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Pada analisa makro, penggalian data dipusatkan pada TKD dan BPD 

sebagai pihak yang bertanggung jawab selama proses kampanye presiden 

pada pemilu 2019. Proses kampanye tidak hanya berkutat pada teks yang ada, 

melainkan  proses pra kampanye, pas kampanye dan pasca kampanye 

(Hamad, 2004) 

 

 

Gambar I.2 Iklan paslon di koran Jawa Pos 

 

 

 

 

 

Gambar I.2 Kerangka Analisa 
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