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ABSTRAK

KONSTRUKSI MEDIA TELEVISI TENTANG KEKERASAN TERHADAP
ANAK

(Analisis Framing padaTayangan Indonesia Lawyer Club di TV One)

Oleh

Khoirul Hafifah

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual,
penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Kasus kekerasan anak
yang masuk dalam laporan media massa baik cetak maupun elektronik selalu
menjadi berita hangat yang sangat menarik perhatian masyarakat. Namun
bagaimana realitas sosial tersebut dikonstruksikan dalam media yang menjadi
pertanyaan besar dalam penelitian ini. Peneliti menganalisis pernyataan-
pernyataan dari nara sumber untuk mengetahui bagaimana isu tentang kekerasan
anak itu dibingkai oleh media televisi.

Penelitian ini adalah penelitian tipe kualitatif dengan menggunakan metode
penelitian analisis framing model Gamson dan Modigliani. Untuk memperdalam
analisis peneliti menggunakan teori Agenda Setting. Dalam analisisnya peneliti
menggunakan dua objek penelitian yakni, tayangan Indonesia Lawyer Club
episode ‘Menyingkap Tabir Kematian Angeline’ dan episode ‘Penjahat Seksual
Mengancam Anak Kita’.

Hasil dari penelitian ini adalah peneliti menemukan 23 pernyataan dari nara
sumber yang kemudian dapat ditarik sebagai benang merah dari isu kekerasan
terhadap anak yang terjadi. Pada tayangan pertama peneliti menemukan ide
sentralnya adalah mengungkap kekerasan yang terjadi pada Angeline. Sedangkan
dalam tayangan kedua memiliki ide sentral tindakan preventif dan represif dari
kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian,
peneliti dapat menyimpulkan bahwa tayangan ini mengemas isu tentang
kekerasan terhadap anak tengah berada dalam kondisi yang kritis. Akan tetapi
belum menjadi prioritas baik dalam tindakan pencegahan maupun penyelesaian.

Kata Kunci : Konstruksi media, tayangan televisi, agenda setting, kekerasan anak,
Framing Gamson dan Modigliani.



ABSTRACT

CONSTRUCTION OF TELEVISION PROGRAM ON VIOLENCE AGAINST
CHILDREN

(Framing Analysis on Indonesia Lawyer Club Program on TV One)

By

Khoirul Hafifah

Violence against children is violence in physical, sexual, emotional abuse, or
neglect against children. Cases of violence against children in the mass media
report both printed and electronic media has always been a hot issue. But how the
social reality is constructed in the media became the big question in this research.
The researcher analyzed the statements of informants of Indonesia Lawyer Club
to find out how the issue of child abuse was framed by media.

This research is qualitative type, used framing Gamson and Modigliani model. To
deepen the analysis, it used theory of Agenda Setting. The researcher used two
objects. Those are Indonesia Lawyer Club episode of 'Uncovering the Veil of
Death Angeline' and the episode of "Sexual Crimes Threaten Our Children '.

The result of this research found 23 statements from the informants which can be
drawn as a point from the issue of violence against children. On first episode, the
researcher found the main idea is to reveal the violence that occurs Angeline’s
case. Whereas the second episode had a main idea of repressive and preventive
action cases of sexual crimes toward children. Based on the results, it can
conclude that Indonesia Lawyer Club program framed the issue of violence
against children as a critical condition. But it is not a priority, in both
preventative action or settlement.

Keywords : Construction of media, television program, agenda setting, violence
against children, framing Gamson and Modigliani.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual,

penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Di Amerika Serikat,

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mendefinisikan

penganiayaan anak sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau

kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat

membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang

berbahaya kepada anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah

anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan

atau organisasi tempat anak berinteraksi. Ada empat kategori utama tindak

kekerasan terhadap anak: pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan

emosional/psikologis, dan pelecehan seksual anak. Kekerasan terhadap anak

dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Empat jenis utama dari kekerasan terhadap

anak adalah kekerasan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran

(Suyanto, 2001).

Di Indonesia lembaga yang bertanggungjawab terhadap kasus-kasus yang

berkaitan dengan anak-anak yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia(KPAI).
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Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga independen

yang kedudukannya setingkat dengan komisi negara yang dibentuk dalam rangka

untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

Tujuan dari KPAI adalah meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan

anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan

sejahtera.

Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung

Laksono mengatakan, kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat.

Kekerasan pada anak mayoritas didominasi kasus seks. Komisi Perlindungan

Anak Indonesia (KPAI) menerima sebanyak 622 laporan kasus kekerasan

terhadap anak sejak Januari hingga April 2014. Komisioner KPAI, Susanto MA,

mengatakan kasus yang paling menonjol terdapat dalam kategori anak berhadapan

dengan hukum dan kekerasan. Sebanyak 622 kasus kejahatan terhadap anak

terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual, dengan

rincian kasus kekerasan fisik sebanyak 94 kasus, kekerasan psikis sebanyak 12

kasus dan kekerasan seksual sebanyak 459 kasus.

KPAI mencatat dalam empat tahun terakhir kasus kekerasan terhadap anak

tertinggi pada 2013 dengan jumlah kasus sebanyak 1.615. Sedangkan pada 2011

kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 261 kasus, 2012 sebanyak 426 kasus.

Data kasus trafficking (perdagangan manusia) dan eksploitasi terhadap anak pada

2011 sebanyak 160 kasus, 2012 sebanyak 173 kasus, 2013 sebanyak 184 kasus
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sedangkan pada 2014 hingga April sebanyak 76 kasus.

(http://www.kpai.go.id/berita/kpai-2014-ada-622-kasus-kekerasan-anak/).

Belakangan ini begitu banyak kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak-anak.

Child abuse atau tindak kekerasan yang terjadi pada anak jarang dilaporkan,

kasus terungkap apabila kekerasan berlangsung untuk waktu lama atau telah

menelan korban. Ada banyak sekali jenis-jenis kekerasan terhadap anak, baik

yang terjadi di lingkungan sekitar atau bahkan di dalam keluarga. Faktor-faktor

yang mendukung terjadinya penganiayaan terhadap anak antara lain

immaturitas/ketidakmatangan orang tua, kurangnya pengetahuan bagaimana

menjadi orang tua, harapan yang tidak realistis terhadap kemampuan dan perilaku

anak, pengalaman negatif masa kecil dari orang tua, isolasi sosial, problem rumah

tangga, serta problem obat-obat terlarang dan alkohol. Ada juga orang tua yang

tidak menyukai peran sebagai orang tua sehingga terlibat pertentangan dengan

pasangan dan tanpa menyadari bayi/anak menjadi sasaran amarah dan kebencian.

Kasus kekerasan pada anak yang masuk dalam laporan media massa baik cetak

maupun media elektronik, selalu menjadi berita hangat yang sangat menarik

perhatian masyarakat. Dalam kasus angeline contohnya, media begitu gencar

dalam memberitakan setiap perkembangan yang terjadi. Kasus pembunuhan

Angeline ini juga menjadi pemantik bagi kasus-kasus kekerasan anak lainnya

sehingga dapat muncul ke permukaan. Media tidak henti-hentinya mengekspose

kasus ini. Media yang berperan dalam penyebaran berita ini termasuk media
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online, media cetak, juga media elektronik yakni televisi. Hampir diseluruh

stasiun televisi menjadikan kasus Angeline sebagai Trending topic.

Secara sosial televisi sudah masuk ke dalam aspek kehidupan masyarakat. Tidak

hanya diperkotaan tetapi juga di pelosok pelosok desa. Dengan kondisi seperti ini

pengaruh televisi menjadi sangat besar terhadap pola pikir maupun sikap

masyarakat. Tayangan program televisi seperti reality show, infotaiment, sinetron,

film bahkan iklan sekalipun turut serta dalam mengatur dan mengubah lifestyle di

masyarakat. Informasi yang diberikan televisi seperti program berita tentang

politik, budaya ekonomi maupun sosial masyarakat dari suatu negara juga ikut

serta membentuk persepsi masyarakat yang memperhatikan nya. Hal tersebut bisa

saja menimbulkan dampak negatif namun tidak sedikit juga sebagai masyarakat

pemerhati televisi yang menemukan dampak positif dari tayangan tersebut.

Televisi bisa menghibur, membentuk opini publik, rumor, mendorong sikap

masyarakat terhadap suatu isu, dapat pula membunuh seseorang atau suatu objek.

Disisi lain televisi dapat membuat masyarakat menjadi semakin cerdas, kritis,

atau justru malah tenggelam kedalam pola pikir yang ingin dibentuk oleh si

pembuat. Media televisi dapat mempengaruhi pola pikir khalayak melalui

tayangan-tayangan yang mereka buat. Mereka berusaha mengkonstruksi sebuah

isu atau wacana menggunakan frame yang mereka ciptakan sendiri, sehingga

secara tidak langsung hal itu dapat mempengaruhi opini masyarakat (publik).

Tayangan menurut bahasa adalah sesuatu yang ditayangkan (dipertunjukkan),

pertunjukan (film, dan sebagainya) dan persembahan. Televisi adalah sistem
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elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara

melalui kabel dan ruang. (KBBI, 2003)

Program tayangan Indonesia Lawyer Club (ILC) termasuk dalam kategori berita

lunak (Soft News) yang mengangkat sebuah tema dan kemudian membahas

permasalahan tersebut secara mendalam bersama beberapa orang yang memiliki

kapasitas di dalamnya. Dalam penelitian ini menggunakan dua objek penelitian

yakni, tayangan Indonesia Lawyer Club episode ‘Menyingkap Tabir Kematian

Angeline’ dan episode ‘Penjahat Seksual Mengancam Anak Kita’. Dalam

tayangan tersebut menghadirkan beberapa pihak yang menurut perhatian peneliti

sangat berpengaruh dan berkapasitas. Hal itulah yang menjadi alasan peneliti

menjadikan tayangan Indonesia Lawyer Club sebagai objek dalam penelitian ini.

Analisis framing sebagai salah satu model analisis yang dapat mengungkap

rahasia dibalik semua perbedaan (bahkan pertentangan) media dalam

mengungkap fakta. Analisis framing dipakai untuk mengetahui bagaimana suatu

realitas dibingkai oleh media. Dengan demikian, realitas social dipahami,

dimaknai, dan dikonstruksi dengan bentukan dan makna tertentu. Dalam analisis

framing, hal yang paling utama adalah melihat bagaimana media mengkonstruksi

realitas. Tayangan Indonesia Lawyer Club menampilkan atau mengangkat isu

mengenai kekerasan terhadap anak. Kemudian yang menjadi pertanyaan besar

dalam penelitian ini adalah bagaimana isu kekerasan terhadap anak

dikonstruksikan dalam tayangan tersebut.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti

merumuskan rumusan masalah yaitu :

Bagaimana isu kekerasan terhadap anak dikonstruksikan dalam tayangan

Indonesia Lawyer Club?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana isu kekerasan terhadap anak

dikonstruksikan dalam tayangan Indonesia Lawyer Club.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini antara lain:

1) Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah dan

mengembangkan kajian ilmu komunikasi.

2) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran

dalam memberikan gambaran dan informasi mengenai analisis isi

media massa. Sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk

penelitian berikutnya yang sejenis.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan menambah referensi dan wawasan peneliti dalam

menjalankan penelitian. Penelitian terdahulu menjadi bahan referensi dan acuan

dalam menyelesaikan penelitian ini. Iksan (1996) menyatakan bahwa tinjauan pustaka

harus mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan

permasalahan penelitian : teori, konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan, dan

keunggulan pendekatan yang digunakan orang lain. Peneliti harus belajar dari peneliti

lain untuk menghindari duplikasi atau pengulangan penelitian atau kesalahan yang

sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya (Masyhuri dan Zainuddin, 2008).

Dalam penelitian ini, peneliti telah memiliki beberapa referensi penelitian terdahulu

yang sedikit banyak memiliki kaitan dengan penelitian ini. Terdapat dua penelitian

terdahulu yang peneliti jadikan sebagai acuan dan referensi dalam penelitian ini.
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2.1 Tabel penelitian terdahulu

Nama Peneliti Sigit Rahmawan (2015) Feri Firdaus (2011) Penelitian Sendiri

Judul

penelitian

Citra Calon presiden

dan wakil presiden

jokowi dengan jusuf

kalla dalam

pemberitaan di media

online (analisis framing

pada website berita

online viva.co.id dan

metrotvnews.com

tanggal 29 juni-5 juli

2014)

Konstruksi Realitas

dalam Pemberitaan

Evaluasi Program 100

Hari Suatu

Pemerintahan (Analisis

Framing Model

Zhongdang Pan dan

Gerald M. Kosicki pada

Berita Pemerintahan

SBY-Budiono di SKH

Kompas dan Republika

Periode 25 Januari-12

Februari 2010)

Konstruksi Media

Televisi tentang

Kekerasan

Terhadap Anak

(Analisis Framing

terhadap Tayangan

Indonesia Lawyer

Club di TV One)

Teori dan

Metodologi

Penelitian ini

menggunakan tipe

penelitian kualitatif

dengan teknik analisis

framing model Gamson

dan Modigliani.

Penelitian ini

menggunakan tipe

penelitian deskriptif

kualitatif  dengan teknik

analisis framing model

Zhongdang Pan dan

Gerald M. Kosicki.

Penelitian ini

menggunakan tipe

penelitian deskriptif

kualitatif dengan

teknik analisis

framing model

Gamson dan

Modigliani.
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Fokus

penelitian

Penelitian ini

mendeskripsikan

bagaimana media

online viva.co.id dan

metrotvnews.com

menggambarkan sosok

pasangan jokowi dan

jusuf kalla terkait

dengan pemilihan

presiden tahun 2014

Penelitian ini meneliti

bagaimanakah SKH

Kompas dan Republika

mengkonstruksikan

realitas dalam

pemberitaan evaluasi

program 100 hari

pemerintahan SBY-

Budiono

Yang menjadi fokus

penelitian adalah

bagaimana isu

kekerasan terhadap

anak

dikonstruksikan

dalam tayangan

ILC

Kontribusi Menjadi referensi bagi

peneliti untuk

mendapatkan data

mengenai metode

analisis framing model

Gamson dan

Modigliani

Menjadi referensi bagi

peneliti untuk

mendapatkan data

mengenai metode

analisis framing dan

konstruksi realitas

-

Hasil

Penelitian

Media online viva.co.id

menampilkan

pemberitaan Jokowi-JK

cenderung lebih netral,

sedangkan

metrotvnews.com

selalu memberikan

SKH Kompas dan

Republika tidak

mengangkat secara

khusus 15 program

prioritas yang

dicanangkan oleh

pemerintah, namun

-
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pemberitaan Jokowi-JK

cenderung lebih positif.

kedua surat kabar itu

mengangkat isu yang

sama terkait korupsi,

khususnya kasus Bank

Century yang dianggap

melibatkan Sri Mulyani

dan Budiono. SKH

Kompas dan Republika

sama-sama membangun

konstruksi realitas

bahwa pemberantasan

korupsi tidak

memuaskan atau gagal.

2.2. Tinjauan Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat UU

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut

disahkan oleh Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan

ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 20 Oktober 2002.

Setahun kemudian sesuai ketentuan Pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden

menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak

Indonesia. Berdasarkan penjelasan pasal 75, ayat (1), (2), (3), dan (4) dari Undang-

Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Keanggotaan Komisi Perlindungan

Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu)
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orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota, dimana keanggotaan KPAI terdiri dari

unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi

kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan

kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Adapun keanggotaan

KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun,

dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Periode I (pertama)

KPAI dimulai pada tahun 2004-2007.

Dalam Pasal 74 UU Perlindungan Anak dirumuskan “Dalam rangka meningkatkan

efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuk Komisi Perlindungan

Anak Indonesia yang bersifat independen”. Selanjutnya dalam Pasal 76 UU

Perlindungan Anak, dijelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai berikut :

a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi,

menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi,

dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam

rangka perlindungan anak.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi

pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban

perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni : “Negara,

Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, baik pusat
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maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan

hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang

menyelenggarakan perlindungan anak. (http.komnaspa.or.id)

2.3. Tinjauan Tentang Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan

emosional, atau pengabaian terhadap anak. Di Amerika Serikat, Pusat Pengendalian

dan Pencegahan Penyakit (CDC) mendefinisikan penganiayaan anak sebagai setiap

tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh

lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau

memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Sebagian besar terjadi kekerasan

terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di

sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Ada empat kategori

utama tindak kekerasan terhadap anak yakni :

1. Pengabaian,

2. Kekerasan fisik,

3. Pelecehan emosional/psikologis, dan

4. Pelecehan seksual anak.

Yurisdiksi yang berbeda telah mengembangkan definisi mereka sendiri tentang apa

yang merupakan pelecehan anak untuk tujuan melepaskan anak dari keluarganya

dan/atau penuntutan terhadap suatu tuntutan pidana. Menurut Journal of Child Abuse
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and Neglect, penganiayaan terhadap anak adalah "setiap tindakan terbaru atau

kegagalan untuk bertindak pada bagian dari orang tua atau pengasuh yang

menyebabkan kematian, kerusakan fisik serius atau emosional yang membahayakan,

pelecehan seksual atau eksploitasi, tindakan atau kegagalan tindakan yang

menyajikan risiko besar akan bahaya yang serius". Seseorang yang merasa perlu

untuk melakukan kekerasan terhadap anak atau mengabaikan anak sekarang mungkin

dapat digambarkan sebagai "pedopath".

2.3.1. Macam-macam kekerasan terhadap anak :

A. Penelantaran

Penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk

menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik

(kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan),

emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan

(kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah) , atau medis (kegagalan untuk

mengobati anak atau membawa anak ke dokter).

B. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah agresi fisik diarahkan pada seorang anak oleh orang dewasa.

Hal ini dapat melibatkan meninju, memukul, menendang, mendorong, menampar,

membakar, membuat memar, menarik telinga atau rambut, menusuk, membuat

tersedak atau menguncang seorang anak. Sebagian besar negara dengan hukum

kekerasan terhadap anak mempertimbangkan penderitaan dari luka fisik atau tindakan
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yang menempatkan anak dalam risiko yang jelas dari cedera serius atau kematian

tidak sah. Di luar ini, ada cukup banyak variasi. Perbedaan antara disiplin anak dan

tindak kekerasan sering kurang didefinisikan. Budaya norma tentang apa yang

merupakan tindak kekerasan sangat bervariasi: kalangan profesional serta masyarakat

yang lebih luas tidak setuju pada apa yang disebut merupakan perilaku kekerasan.

Beberapa profesional yang bertugas di bidang manusia mengklaim bahwa norma-

norma budaya yang berhubungan dengan sanksi hukuman fisik adalah salah satu

penyebab kekerasan terhadap anak dan mereka telah melakukan kampanye untuk

mendefinisikan kembali norma-norma tersebut. Penggunaan tindak kekerasan apapun

terhadap anak-anak sebagai tindakan disiplin adalah ilegal di 24 negara di seluruh

dunia, akan tetapi lazim dan diterima secara sosial di banyak negara lainnya.

C. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang

dewasa atau pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang lebih tua terhadap seorang

anak untuk mendapatkan stimulasi seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk

meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari

hasilnya), paparan senonoh dari alat kelamin kepada anak, menampilkan pornografi

kepada anak, kontak seksual yang sebenarnya terhadap anak, kontak fisik dengan alat

kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak

untuk memproduksi pornografi anak.
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Pengaruh pelecehan seksual anak termasuk rasa bersalah dan menyalahkan diri,

kenangan buruk, mimpi buruk, insomnia, takut hal yang berhubungan dengan

pelecehan (termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, dll), masalah harga diri,

disfungsi seksual, sakit kronis , kecanduan, melukai diri sendiri, keinginan bunuh diri,

keluhan somatik, depresi, gangguan stres pasca trauma, kecemasan, penyakit mental

lainnya (termasuk gangguan kepribadian), dan gangguan identitas disosiatif,

kecenderungan untuk mengulangi tindakan kekerasan setelah dewasa, bulimia

nervosa, cedera fisik pada anak di antara masalah-masalah lainnya. Sekitar 15%

sampai 25% wanita dan 5% sampai 15% pria yang mengalami pelecehan seksual

ketika mereka masih anak-anak. Kebanyakan pelaku pelecehan seksual adalah orang

yang kenal dengan korban mereka; sekitar 30% adalah keluarga dari anak, paling

sering adalah saudara, ayah, ibu, paman atau sepupu, sekitar 60% adalah kenalan

teman lain seperti keluarga, pengasuh anak, atau tetangga; orang asing adalah yang

melakukan pelanggar hanya sekitar 10% dari kasus pelecehan seksual anak.

C. Kekerasan Emosional/Psikologis

Dari semua kemungkinan bentuk pelecehan, pelecehan emosional adalah yang paling

sulit untuk didefinisikan. Itu bisa termasuk nama panggilan, ejekan, degradasi,

perusakan harta benda, penyiksaan atau perusakan terhadap hewan peliharaan, kritik

yang berlebihan, tuntutan yang tidak pantas atau berlebihan, pemutusan komunikasi,

dan pelabelan sehari-hari atau penghinaan. (http.wikipedia.org)
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Korban kekerasan emosional dapat bereaksi dengan menjauhkan diri dari pelaku,

internalisasi kata-kata kasar atau dengan menghina kembali pelaku penghinaan.

Kekerasan emosional dapat mengakibatkan gangguan kasih sayang yang abnormal

atau terganggu, kecenderungan korban menyalahkan diri sendiri (menyalahkan diri

sendiri) untuk pelecehan tersebut, belajar untuk tak berdaya, dan terlalu bersikap

pasif.

Sebuah kematian akibat kekerasan terhadap anak adalah ketika kematian anak adalah

hasil dari kekerasan atau kelalaian, atau bila kekerasan dan/atau pengabaian menjadi

faktor yang berkontribusi untuk kematian anak.

Kekerasan pada anak merupakan fenomena yang kompleks dengan penyebab yang

bermacam-macam. Memahami penyebab kekerasan sangat penting untuk mengatasi

masalah kekerasan terhadap anak. Ada asosiasi kuat antara paparan penganiayaan

anak-anak dalam segala bentuk dan tingkat yang lebih tinggi dari kondisi kronis.

Anak-anak yang secara fisik pelecehan cenderung menerima patah tulang terutama

patah tulang rusuk dan mungkin memiliki resiko lebih tinggi terkena kanker.

2.4. Tinjauan Tentang Media Massa

2.4.1. Pengertian Media Massa

Media sesungguhnya berada di tengah realitas social yang sarat dengan berbagai

kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam. Media massa

sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan, agama, seni, dan kebudayaan, merupakan
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bagian dari alat kekuasaan Negara yang bekerja secara ideologis guna membangun

kepatuhan khalayak terhadap kelompok yang berkuasa.

Fred S. Siebert, mengungkapkan bahwa media massa dapat mengatakan banyak

tentang kebenaran sehingga public mengetahui kejadian-kejadian atau kegiatan-

kegiatan yang sedang berlangsung. Dengan tujuan membuat rakyat seluruh dunia bisa

memperoleh isi informasi yang memungkinkan mereka memiliki sebuah masyarakat

yang produktif, dan juga memberikan mereka kepuasan pribadi (Askurifai Baksin,

2006:49).

2.4.2. Jenis-jenis Media Massa

Dua kelompok media massa menurut Septiawan Santana K (2003:85), yaitu:

1. Media Massa Cetak, terdiri atas:

a. Surat kabar yang merupakan penerbitan berupa lembaran-lembaran berisi

berita-berita, karangan-karangan, dan iklan yang dicetak dan terbit secara

tetap atau periodik dan dijual untuk umum.

b. Newsletter yaitu penerbitan informasi secara berbeda dalam format yang

sederhana, dalam sajian yang khas dan menyediakan informasi khusus

untuk khalayaknya. Laporannya bersifat umum, isinya tidak tetap serta

jarang membuat iklan.

2. Media Massa Elektronik, terdiri atas:

a. Radio, merupakan media massa elektronik dengan karakter yang audiotif,

selintas, imajinatif, karena berupa suara-suara dan bergantung pada daya

dengar khalayak.
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b. Televisi, merupakan media massa yang menyajikan gambar, teks, dan

audio kepada khalayak. Kamera menjadi mata pemirsa dalam melihat

kejadian-kejadian dan menangkap fakta-fakta.

3. Media Online, merupakan media massa yang dapat kita temukan di internet. Dari

segi sifatnya, ada satu kemiripan antara media online dengan media elektronik

seperti radio dan televisi. Mereka selalu dituntut untuk menyajikan berita yang

paling up to date secepat mungkin.

2.4.3. Karakteristik media massa

Karakteristik media massa menurut Hafied Cangara (2005:122), yaitu:

1. Bersifat melembaga artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak

orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian informasi.

2. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan

terjadinya dialog antara pengirim dan penerima.

3. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak

karena memiliki kecepatan.

Media massa juga memiliki karakter, diantaranya:

1. Bersifat umum

2. Sasaran atau khalayaknya bersifat heterogen

3. Hubungan komunikator dan komunikan bersifat non pribadi

4. Menimbun keserempakan (J.B. Wahyudi, 1986:5)
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2.5. Tinjauan Tentang Tayangan Televisi

2.5.1. Pengertian Tayangan Televisi

Tayangan menurut bahasa adalah sesuatu yang ditayangkan (dipertunjukkan),

pertunjukan (film, dan sebagainya) persembahan. Televisi adalah sistem elektronik

yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel dan

ruang. Sistem ini menggunakan peralatan yang mengubah cahaya dan suara ke dalam

gelombang elektrik dan mengkorvesinya kembali ke dalam cahaya dan suara yang

dapat di dengar.

2.5.2. Jenis-jenis Tayangan Televisi

Menurut Morissan program televisi dibagi menjadi dua, yaitu:

Program Informasi, yaitu segala jenis siaran yang tujuannya untuk menambah

pengetahuan (informasi) kepada khalayak atau audiens. Dalam hal ini program

informasi dibagi menjadi dua yaitu program berita keras (Hard News) dan program

berita lunak (Soft News).

Program berita keras (Hard News) yaitu sebuah berita yang sajiannya berisi tentang

segala informasi penting dan menarik yang harus disiarkan oleh media penyiaran

karena sifatnya yang harus segera diketahui khalayak.

Program berita lunak (Soft News) yaitu sebuah program berita yang menyajikan

informasi penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam (Indepth) namun
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tidak bersifat harus segera ditayangkan. Berita yang masuk kategori ini ditayangkan

pada satu program tersendiri di luar program berita.

Program hiburan, adalah segala bentuk siaran yang bertujuan menghibur seluruh

audien dalam bentuk music, lagu, cerita, dan permainan. Program yang termasuk

dalam kategori ini adalah drama, music, dan permainan (game).

(http//ict.unimed.ac.id/)

Program tayangan Indonesia Lawyer Club (ILC) berdasarkan penjelasan di atas

termasuk dalam kategori berita lunak (Soft News) yang mengangkat sebuah tema dan

kemudian membahas permasalahan tersebut secara mendalam bersama beberapa

orang yang memiliki kapasitas di dalamnya.

2.6. Tinjauan Tentang Konstruksi Media Massa

2.6.1. Pengertian Konstruksi

Konstruksi merupakan upaya menceritakan (konseptualisasi) atau menyusun sebuah

peristiwa, keadaan, atau benda yang semula sifatnya terpenggal-penggal (acak)

menjadi tersistematis hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna (Ibnu

Hamad, 2004:22).

Upaya penyusunan sebuah peristiwa tersebut dapat dipengaruhi oleh pengalaman,

preferensi, pendidikan, dan lingkungan social yang dimiliki masing-masing individu

yang menyusunnya, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan wacana yang

berbeda-beda dan akan dipahami dengan cara yang berbeda.
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2.6.2. Konstruksi sosial media massa

Perspektif penciptaan makna pada media, adalah konsep mengenai khalayak aktif

yang menggunakan konten media untuk menciptakan pengalaman yang bermakna.

Perspektif ini mengakui bahwa efek media yang penting dapat terjadi selama periode

yang lama dan sering kali merupakan konsekuensi langsung dari niat penonton atau

pembaca.

Substansi dari konstruksi social media massa ini adalah pada sirkulasi informasi yang

cepat dan luas sehingga konstruksi social berlangsung dengan sangat cepat dan

sebarannya merata. Realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa.

Massa cenderung apriori dan opini massa cenderung sinis.

2.6.3. Teori agenda setting

Teori agenda setting menyatakan bahwa media tidak dapat menentukan apa yang

dipikirkan orang, tetapi mereka memberitahukan apa yang seharusnya khalayak

pikirkan. Mereka dapat dan mampu mempengaruhi tingkat kepentingan yang kita

berikan kepada berbagai isu publik.

Fungsi agenda setting merupakan proses linier yang terdiri dari tiga bagian. Pertama,

agenda media itu sendiri harus disusun. Proses ini memunculkan isu-isu mengenai

bagaimana agenda media ditempatkan pada tempat yang pertama. Kedua, agenda

media dalam beberapa hal memengaruhi atau berinteraksi dengan agenda public, atau

naluri public terhadap pentingnya isu.
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Opini yang berlaku kini diantara para peneliti adalah bahwa media dapat mempunyai

pengaruh yang kuat terhadap agenda public, tetapi tidak selalu. Kekuasaan media

tergantung pada faktor-faktor seperti kredibilitas media terhadap isu tertentu, tingkat

konflik fakta, tingkat nilai media, dan kebutuhan public terhadap bimbingan. (Heru

puji, 2005:103)

Dalam agenda setting dikenal istilah konstruksi realitas. Dalam mengkonstruksi

realitas yang ada di masyarakat maka media menggunakan empat tahapan:

a. Tahap menyiapkan materi konstruksi. Merupakan tugas redaksi media massa.

Pada tahap ini isu yang biasa dipilih adalah yang sensitive, sensual, atau

kengerian.

b. Tahap menyebarkan konstruksi. Prinsip utama dari penyebaran konstruksi ini

adalah real time. Biasanya modelkonstruksi yang dipakai media massa adalah

model satu arah. Media hanya menyodorkan satu informasi sehingga khalayak

tidak memiliki pilihan lain kecuali mengkonsumsinya.

c. Tahap pembangunan konstruksi. Pada tahap ini media massa membangun citra

suatu berita menjadi dua bentuk, good news, dan bad news. Dalam kedua

bentuk ini, media akan member kesan lebih pada objek pemberitaan. Kesan

yang lebih baik atau lebih buruk dari sebenarnya.

d. Tahap konfirmasi. Pada tahap ini media massa dan khalayak mengeluarkan

argumentasi terhadap bentuk pemberitaan dari berita yang sudah memasuki

tahap konstruksi. Bagi media tahapan ini penting untuk menguatkan serta

membenarkan berita yang telah dikonstruksinya.
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2.7. Tinjauan Tentang Framing

2.7.1 Konsep Framing

Analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana,

khususnya untuk menganalisa teks media. Analisis framing mewakili tradisi yang

mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisa

fenomena atau aktivitas komunikasi. Dalam perspektif komunikasi, analisis framing

dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta.

Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam

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

menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dengan kata lain, framing

adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang 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 kemana berita tersebut (Alex Sobur, 2012:162).

Gamson dan Modigliani menyebut cara pandang itu sebagai kemasan (package) yang

mengandung konstruksi makna atas peristiwa yang akan diberitakan. Menurut

mereka, frame adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir

sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang

berkaitan dengan objek suatu wacana.
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Entman melihat framing dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau

penonjolan aspek-aspek realitas. Kedua faktor ini dapat lebih mempertajam framing

berita melalui proses seleksi isu yang layak ditampilkan dan penekanan isi beritanya.

(Alex Sobur, 2012:163)

Perbandingan antara model-model framing yang cukup mendasar antara lain:

Model Entman dan Edelman

Tidak merinci secara detail elemen retoris. Meskipun dalam tingkatan analisisnya

mereka menunjukkan bagaimana kata, kalimat atau gambar dapat dianalisis sebagai

bagian integral memahami frame, tapi mereka tidak mengajukan gambaran detail

mengenai elemen retoris. Model mereka terutama bergerak pada level bagaimana

peristia dipahami dan bagaimana pemilihan fakta yang dilakukan media.

Model Pan dan Kosicki

Dalam unit analisis ini disertakan apa saja elemen retoris yang perlu diperhatikan

untuk menunjukkan perangkat framing.

Model Gamson dan Modigliani

Yang banyak ditekankan adalah penandaan dalam bentuk simbolik. Baik lewat kiasan

maupun retorika yang secara tidak langsung mengarahkan perhatian khalayak. Model

ini banyak diadaptasi pendekatan linguistic dengan memasukkan elemen seperti

pemakaian kata, menulis struktur dan bentuk kalimat yang mengarahkan bagaimana

peristiwa dibingkai oleh media.
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2.7.2 Teknik Framing

Menurut Entman, framing dalam berita dilakukan dengan empat cara:

a. Identifikasi Masalah, yaitu peristiwa dilihat sebagai apa dan dengan nilai positif

atau negative apa.

b. Identifikasi Penyebab Masalah, yaitu siapa yang dianggap sebagai penyebab

masalah.

c. Evaluasi Moral, yaitu penilaian atas penyebab masalah.

d. Saran Penanggulangan Masalah, yaitu menawarkan suatu cara penanganan

masalah dan kadang kala memprediksikan hasilnya.

Sekurang-kurangnya ada tiga bagian berita yang bisa menjadi objek framing seorang

wartawan, yakni: judul berita, fokus berita, dan penutup berita. (Alex

Sobur,2012:173)

2.7.1. Analisis Framing Model Gamson dan Modigliani

Gamson mendefinisikan frame sebagai organisasi gagasan sentral atau alur cerita

yang mengarakhan makna peristiwa-peristiwa yang dihubungkan dengan suatu isu.

Frame merupakan inti sebuah unit besar wacana publik yang disebut Package.

Framing Analysis yang dikembangkan Gamson dan Modigliani memahami wacana

media sebagai satu gugusan perspektif interpretasi saat mengkonstruksi dan

memberikan makna suatu isu.
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Rumusan atau model Gamson dan Modigliani didasarkan pada pendekatan

konstruksionis yang melihat representasi media , terdiri atas package interpretative

yang mengandung konstruksi makna tertentu. Di dalam package ini terdapat dua

struktur, yaitu core frame dan condensing symbols. Struktur pertama merupakan

pusat organisasi elemen-elemen ide yang membantu komunikator untuk

menunjukkan substansi isu yang tengah dibicarakan. Sedangkan struktur yang kedua

mengandung dua substruktur, yaitu framing devices dan reasoning devices. (Alex

Sobur,2012:176-177)

Dalam buku Alex Sobur, Analisis Teks Media, elemen-elemen dalam analisis

framing model Gamson dan Modigliani antara lain:

1. Core Frame (gagasan sentral), pada dasarnya berisi elemen-elemen inti untuk

memberikan pengertian yang relevan terhadap peristiwa, dan mengarahkan makna

isu

2. Condensing Symbols, adalah hasil pencermatan terhadap interaksi simbolik

(framing devices dan reasoning devices) sebagai dasar digunakannya perspektif.

Symbol dalam wacana terlihat transparan bila dalam dirinya menyusup perangkat

bermakna yang mampu berperan sebagai panduan menggantikan sesuatu yang

lain.
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1) Framing Devices menekankan aspek bagaimana “melihat” suatu isu.

a) Metaphors, cara memindah makna dengan merelasikan dua fakta

melalui analogi, atau memeknai kiasan dengan menggunakan kata-kata

seperti, ibarat, umpama, sebagai, bak, laksana. John Fiske menilai

metafora sebagai common sense, pengalaman hidup keseharian yang di-

taken-for-granted masyarakat. Common sense terlihat alamiah

(kenyataannya diproduksi secara arbitrer) dan perlahan-lahan menjadi

kekuatan ideologis kelas dominan dalam memperluas dan

mempertahankan ide untuk seluruh kelas. Artinya metafora ini digunakan

untuk memanipulasi pendengar/khalayak atas apa yang mereka dengar.

b) Exemplars, mengemas fakta tertentu secara mendalam agar satu sisi

memiliki bobot makna lebih untuk dijadikan rujukan/pelajaran. Posisinya

menjadi pelengkap bingkai inti dalam kesatuan berita untuk

membenarkan perspektif.

c) Cathphrases, istilah, bentukan kata, atau frase khas cerminan fakta

yang merujuk pemikiran atau semangat tertentu. Dalam teks berita,

cathphrases terwujud dalam bentuk jargon, slogan, atau semboyan.

d) Depictions, penggambaran fakta dengan memakai kata, istilah, kalimat

konotatif, agar khalayak terarah ke citra tertentu. Asumsinya, pemakaian

kata khusus diniatkan untuk membangkitkan prasangka, menyesatkan
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pikiran dan tindakan, serta efektif sebagai bentuk aksi politik. Depictions

dapat berbentuk stigmatisasi, eufimisme, serta akronimisasi.

e) Visual images, pemakaian foto, diagram, grafis, tabel, kartun, dan

sejenisnya untuk mengekspresikan kesan, misalnya perhatian atau

penolakan, dibesarkan-dikecilkan, ditebalkan-dimiringkan, serta

pemakaian warna. Visual image bersifat sangat natural, sangat mewakili

realitas yang membuat erat muatan ideologi pesan dengan khalayak.

2) Reasoning Devices menekankan aspek pembenaran terhadap cara

“melihat” isu.

a) Root (analisis kausal), pembenaran isu dengan menghubungkan suatu

objek atau lebih yang dianggap menjadi sebab timbulnya atau terjadinya

hal lain. Tujuannya membenarkan penyimpulan fakta berdasar hubungan

sebab akibat yang digambarkan atau dibeberkan.

b) Appeal to principle (klaim moral), yakni pemikiran, prinsip, klaim

moral, sebagai argumentasi pembenar membangun berita. Berupa

pepatah, cerita rakyat, mitos, doktrin, ajaran, dan sejenisnya. Bertujuan

membuat khalayak tak berdaya menyanggah argumentasi. Fokusnya,

memanipulasi emosi agar mengarah ke sifat, waktu, tempat, cara tertentu,

serta membuatnya tertutup/keras dari bentuk penalaran lain.
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Skema analisis framing model Gamson dan Modigliani.

Sumber : Alex Sobur, “Analisis Teks Media”. 2012:177.

Dedy N. Hidayat juga membuat model atau kerangka analisis framing lain yang

diadopsi dari kerangka analisis yang dipergunakan Gamson dan Modigliani. Frame

pembangunan yang dijadikan model tersebut merupakan perspektif atau sudut

pandang, yang dipergunakan oleh media untuk mengemas berbagai isu serta

peristiwa. Frame pembangunan tersebut terbentuk oleh seperangkat instrument

pembingkai (Framing Devices) serta instrument penalar (Reasoning Devices). (Alex

Sobur,2012:180)

MEDIA PACKAGE

CORE FRAME

CONDENSING SYMBOLS

FRAMING DEVICES REASONING DEVICES

1. Metaphors

2. Exemplars

3. Catchphrases

4. Depictions

5. Visual images

1. Root

2. Appeal to principle
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2.8. Kerangka Pikir

Interpretasi pesan dalam sebuah tayangan yang terjadi pada khalayak untuk

mengungkap makna yang terkandung, tidak selalu sama antara khalayak satu dengan

khalayak lainnya. Namun isu-isu yang disebarkan melalui sebuah tayangan, dapat

mempengaruhi khalayak. Sehingga khalayak melihat dan menganggap bahwa apa

yang ditampilkan dalam tayangan tersebut adalah realita yang sedang terjadi di

masyarakat.

Dalam berbagai kasus kekerasan, masyarakat senantiasa memonitor

perkembangannya melalui berbagai media baik online, cetak, ataupun elektronik.

Tentunya masyarakat ingin mengetahui bagaimana pemerintah menangani kasus

kekerasan terhadap anak tersebut. Salah satu media elektroniknya adalah televisi.

Melalui televisi masyarakat mengetahui berbagai informasi. Televisi bisa menghibur,

membentuk opini publik, rumor, mendorong sikap masyarakat terhadap suatu isu,

dapat pula membunuh seseorang atau suatu objek. Disisi lain televisi dapat membuat

masyarakat menjadi semakin cerdas, kritis, atau justru malah tenggelam kedalam pola

pikir yang ingin dibentuk oleh si pembuat. Artinya media televisi dapat

mempengaruhi pola pikir khalayak melalui tayangan-tayangan yang mereka buat.

Mereka berusaha mengkonstruksi sebuah isu atau wacana menggunakan frame yang

mereka ciptakan sendiri.  Kasus kekerasan anak yang merupakan isu terhangat saat

ini diangkat oleh hampir semua media, baik media cetak, media online, maupun
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media elektronik. Dan salah satu stasiun televisi nasional, TV ONE  juga turut

mengangkat isu tersebut melalui sebuah tayangan Indonesia Lawyer Club.

Seperti penelitian sebelumnya yang mendeskripsikan bagaimana media online

viva.co.id dan metrotvnews.com menggambarkan sosok pasangan jokowi dan jusuf

kalla terkait dengan pemilihan presiden tahun 2014, pada penelitian ini peneliti ingin

mempresentasikan bagaimana isu kekerasan terhadap anak dikonstruksikan melalui

tayangan soft news Indonesia Lawyer Club (ILC) pada dua episode, yakni episode

“Menyingkap Tabir Kematian Angeline) yang ditayangkan pada 23 Juni 2015 dan

episode “Penjahat Seksual Mengancam Anak Kita” yang ditayangkan pada 13

Oktober 2015.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis framing model Gamson dan

Modigliali untuk mengetahui bagaimana konstruksi yang terjadi dalam kedua episode

tayangan Indonesia Lawyer Club. Analisis framing dapat digambarkan sebagai

analisis untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai dalam sebuah tayangan.

Pembingkaian ini melalui proses yang disebut konstruksi. Di sini realitas social

dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu.

Dalam sebuah tayangan soft news seperti talkshow dan sebagainya, biasanya telah

dipersiapkan naskah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dari sini kita dapat

mengetahui bagaimana konstruksi media itu dijalankan. Dengan menggunakan

analisis framing model Gamson dan Modigliani, peneliti akan menganalisis masing-

masing episode secara mendalam. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta

bagaimana tanggapan atau jawaban dari narasumber kita akan menyimpulkan seperti
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apa konstruksi isu yang dibuat oleh media melalui tayangan ILC tersebut. Analisis ini

berangkat dari pertanyaan-pertanyaan, kenapa peristiwa yang satu diceritakan

sedangkan cerita yang lainnya tidak? Mengapa sisi ini dibicarakan sedangkan sisi

yang lain tidak? Mengapa narasumber itu yang dipilih, bukan yang lain? Pertanyaan-

pertanyaan tersebut adalah bagaimana pentingnya melihat framing atau bingkai dalam

penceritaan sebuah tayangan televisi.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Isu kekerasan terhadap anak

Teori Agenda Setting

Tayangan Indonesia Lawyer Club

Analisis Framing Model Gamson dan Modigliani:

1. Framing Device (Perangkat Framing)

2. Reasoning Device (Perangkat Penalaran)

Konstruksi Media Televisi tentang Kekerasan
Terhadap Anak
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 

 

 

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah tipe 

penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Moleong, penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan metode wawancara, 

pengamatan atau pemanfaatan dokumen.(Moleong,2005:5). Menurut Bogdan dan 

Taylor (1975) dalam Moleong (2004:3) mengemukakan metode kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

 

Metode penelitian kualitatif menjelaskan bahwa pengetahuan tidak mempunyai 

sifat yang objektif dan sifat yang tetap, melainkan bersifat interpretif. 

Komunikatornya bersifat aktif, kreatif, dan memiliki kemauan bebas dan perilaku 

(komunikasi) secara internal dikendalikan oleh individu (Mulyana, 2004:147).  

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun 

fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, 
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karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena 

yang satu dengan fenomena lainnya. Penelitian deskriptif juga dapat diartikan 

sebagai suatu penelitian yang dilakukan untuk melukiskan variabel demi variabel, 

satu demi satu yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci 

yang melukiskan gejala yang ada (Rakhmat, 1999:25). 

 

3.2  Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis framing model Gamson 

dan Modigliani. Analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi 

media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, 

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

menarik, lebih berarti, atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak 

sesuai perspektifnya. Framing Analysis yang dikembangkan Gamson dan 

Modigliani memahami wacana media sebagai satu gugusan perspektif interpretasi 

saat mengkonstruksi dan memberikan makna suatu isu.  

 

Rumusan atau model Gamson dan Modigliani membagi struktur analisis menjadi 

tiga bagian: 

1.  Media Package merupakan asumsi bahwa cerita memiliki konstruksi makna 

tertentu. 

2. Core Frame merupakan gagasan sentral. 
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3. Condensing Symbol merupakan hasil pencermatan terhadap perangkat 

simbolik (framing device/perangkat framing dan reasoning device/perangkat 

penalaran) 

 

Perangkat framing terbagi menjadi lima bagian: 

1. Methaphors adalah perumpamaan dan pengandaian. 

2. Catcphrases adalah perangkat berupa jargon-jargon atau slogan. 

3. Exemplar adalah uraian untuk membenarkan perspektif. 

4. Depiction adalah leksikon untuk melebeli sesuatu. 

5. Visual Image adalah perangkat dalam bentuk gambar, grafis, dan sebagainya. 

 

Perangkat penalaran terbagi menjadi dua bagian: 

1. Root merupakan analisis kausal atau sebab akibat. 

2. Appeals to Principle merupakan premis dasar, klaim-klaim moral. 

Dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis framing model Gamson dan 

Modigliani, peneliti akan menganalisis setiap dialog dari kedua episode tayangan 

Indonesia Lawyer Club. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta 

bagaimana tanggapan atau jawaban dari narasumber kita akan menyimpulkan 

seperti apa konstruksi isu yang dibuat oleh media melalui tayangan Indonesia 

Lawyer Club tersebut. 
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3.3 Fokus Penelitian 

 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian penulis adalah bagaimana isu 

kekerasan terhadap anak dikonstruksikan oleh media, jika diamati melalui 

tayangan ILC tersebut. 

 

3.4 Sumber Data 

 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi : 

1. Data Primer  

Data Primer penelitian ini adalah Tayangan Indonesia Lawyer Club episode 

„Menyingkap Tabir Kematian Angeline‟ yang ditayangkan pada tanggal 23 Juni 

2015 dan episode “Penjahat Seksual Mengancam Anak Kita” yang ditayangkan 

pada 13 Oktober 2015. 

 

2. Data Sekunder  

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pustaka, baik buku – buku, 

penelitian terdahulu, dan jurnal penelitian ilmiah lainnya. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara : 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis 

dan interpretasi data. Data dalam penelitian ini diperoleh dari softcopy tayangan 

Indonesia Lawyer Club episode „Menyingkap Tabir Kematian Angeline‟ dan 

episode “Penjahat Seksual Mengancam Anak Kita”. Data yang diteliti adalah 

pernyataan-pernyataan dari setiap scene yang menggambarkan atau menunjukkan 

adanya konstruksi media terhadap isu kekerasan anak, dalam hal ini kasus 

pembunuhan Angeline. 

 

2. Observasi 

Pengamatan dilakukan dengan cara menonton dan menyimak setiap scene dari 

tayangan ILC tersebut. 

 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka bertujuan untuk memperoleh data teoritis dari berbagai sumber 

/literatur yang dapat mendukung penelitian ini. Kegiatan ini dilakukan dengan 

mengkaji dan menganalisis berbagai literatur dan bacaan yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 
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3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan teknik analisis yang 

dikemukakan oleh Milles dan Huberman (1992:17). Analisis data ini terdiri dari 

tiga kegiatan yaitu : 

1. Reduksi 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, menbuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 

data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya 

dapat ditarik dan diverifikasi (Milles dan Huberman, 1992: 16). 

 

2. Display (Penyajian Data) 

Penyajian data adalah sekumpulan formasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian yang 

baik sangat penting untuk menghasilkan analisis kualitatif yang valid (Milles dan 

Huberman, 1992: 17). 

 

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan) 

Setelah data-data terkumpul, diklasifikasikan kemudian dianalisis sebagai langkah 

terakhir dalam penelitian ini. Diambil satu simpulan dari bahan-bahan tentang 

objek permasalahannya. Simpulan yang ditarik merupakan simpulan yang esensial 

dalam proses penelitian (Milles dan Huberman, 1992: 19). 
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BAB  IV
GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Program Tayangan Indonesia Lawyer Club

TV One merupakan stasiun televisi yang menyiarkan talkshow beritaterbanyak

dari pada stasiun televisi lainnya. Penelitian ini juga menunjukanbahwa salah satu

acara talkshow berita di TV One yakni Indonesia LawyersClub menjadi acara

dengan rating tertinnggi sebesar 3,2% mengungguli JanjiWakil Rakyat yang juga

di TV one (2,4%) dan Barometer di SCTV (2,0%)untuk acara kategori Talk Show.

Indonesia Lawyers Club sendiri adalah acara talkshow yangditayangkan di TV

One dengan pembawa acara sekaligus pimpinan redaksiBapak Karni Ilyas atau

bisa di panggil Bung Karni, pokok bahasan berkisarantara politik, hukum dan lain
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sebagainya. Acara ini dimaksudkan untukpecerahan masyarakat umum tentang

tersebut agar didapat informasi yangaktual, tajam, terpercaya dan dapat

dipertanggung jawabkan kebenarannya.Adapun peserta yang hadir antara lain para

advokat, KPK, KPU, MK,perwakilan partai politik, unsur Polri, Jaksa dan unsur

lainnya yang terkaitdengan penegakan hukum dan suasana politik saat ini.

Sebelumnya,Indonesia Lawyers Club bernama Jakarta Lawyers Club , namun

karenadianggap Jakarta Lawyers Club lebih Jakarta Sentris pada tanggal

19Oktober diganti menjadi Indonesia Lawyers Club.

Sejarah ILC diangkat ke televisi berawal dari perseteruan antara Jaksa Agung

Andi M. Ghalib dan tokoh reformasi yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum

Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Dengan tegas, Amien menggeretak

Ghalib untuk segera mengadili mantan Presiden RI Soeharto. Karni Ilyas –saat itu

masih menjabat sebagai Pemimpin Redaksi majalah Forum Keadilan- dan

pengurus Jakarta Lawyers Club (JLC) memutuskan perseteruan dua tokoh ini

diangkat ke SCTV. Awalnya, menurut Karni, hanya omong-omong santai dirinya

dengan Denny Kailimang dan salah seorang pemilik SCTV: Henry Pribadi. Saat

itu tak ada hitung-hitungan bagi hasil. Padahal, setelah menayangkan perseteruan

itu ke televisi pada 14 Mei 1998, Karni baru tahu, duit yang masuk ke SCTV

banyak, karena spot iklan yang masuk banyak.

Ada beberapa Host yang pernah menggantikan Karni di program JLC. Selain Ira

Koesno, Nunung Setiyani, juga Presenter Terfavorit Panasonic Award 2004,

2005, dan 2007: Rosianna Silalahi. Nama perempuan terakhir, kemudian

menggantikan posisi Karni sebagai Pemred. Nyatanya, perempuan-perempuan
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yang menggantikan Karni bukan membuat JLC populer, malah justru malah

semakin akhirnya membuat ‘mati’.

JLC rupanya memang sudah identik dengan Karni Ilyas. Ketidaktampanan, suara

serak, dan logat minang yang sesungguhnya sangat ‘tidak menjual’ sebagai

seorang Host, ternyata justru menjadi ciri khas dan sumber rezeki. Tak heran,

ketika Karni diminta Bakrie Group menjadi Direktur Pemberitaan sekaligus

Pemred tvOne, diskusi JLC langsung diboyong ke tvOne dan tak lama kemudian

diganti namanya menjadi Indonesia Lawyers Club (ILC). Karni 'dipercaya'

kembali menjadi Host-nya. Program yang dikemas secara interaktif dan

ditayangkan setiap Selasa, 19:30 WIB ini menjadi program unggulan tvOne.

Rata-rata ILC meraih rating 1.0 dan share 4 persen. Episode semalam

(25/9/2013), ILC memperoleh rating 1.1 dan share 4.2. Episode sebelumnya,

yakni tanggal 17 September 2013, ILC mendapat rating 1.1 dan share 5.5; dan

pada 10 September 2013 meraih rating 1.3 dan share5.5. Saking jadi unggulan,

kabarnya durasi dan waktu commercial breakILC 'terserah' Karni.

Meski menjadi program unggulan, tak berarti ILC lepas dari kritik. Bahkan

program ini beberapa kali mendapat teguran tertulis dari Komisi Penyiaran

Indonesia (KP), karena dianggap melanggar Pedoman Perilaku Pnyiaran (P3) dan

Standar Program Siaran (SPS). Dalam teguran-teguran tersebut, KPI sempat

meminta pihak tvOne untuk segera melakukan perbaikan internal, agar tidak lagi

melanggar P3 Pasal 9 serta Pasal 15 ayat (1) huruf a,c, f dan ayat (2) serta SPS

Pasal 9serta Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf a,d, dan g. (Merdeka.Com)
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4.2. Profil Karni Ilyas

Nama Lengkap : Sukarni Ilyas

Profesi : -

Agama : Islam

Tempat Lahir : Bukittinggi, Sumatera Barat

Tanggal Lahir : Kamis, 25 September 1952

Hobby : Menulis | Diskusi

Warga Negara : Indonesia

BIOGRAFI

Karni Ilyas, pria kelahiran Bukittinggi, Sumatera Barat, 25 September 1952

dikenal sebagai wartawan senior yang konsen di bidang masalah hukum dan

politik. Kiprahnya di dunia wartawan dimulai saat menjadi wartawan media milik

Partai Golkar, harian Suara Karya pada tahun 1972.



43

Enam tahun kemudian, pada 1978, Karni merintis kariernya di majalah Tempo.

Desk hukum dan nasional yang digawanginya cukup membuat pemberitaan

majalah Tempo menjadi acuan pembaca. Posisi puncak sebagai redaktur

pelaksana dijalaninya hingga kemudian dia hijrah dan memimpin majalah Forum

Keadilan pada kurun waktu tahun 1991-1999. Di bawah arahan Karni, majalah

Forum Keadilan menjadi salah satu referensi utama pembaca terutama untuk

kasus-kasus hukum. Karni kemudian sempat memegang posisi sebagai komisaris

majalah tersebut.

Awal kariernya di media televisi ketika Karni bergabung dengan stasiun televisi

SCTV pada 1996. Meski SCTV bukanlah stasiun televisi khusus berita, Karni

mampu membawa Program Liputan 6 sebagai program berita yang mampu

bersaing dengan Metro TV yang lahir pada tahun 2000. Dengan tagline 'Aktual

Tajam Terpercaya', beberapa karya jurnalistik Liputan 6 SCTV mendapat

penghargaan bergengsi dan menjadi program berita terkemuka di Tanah Air.

Hanya enam tahun, Karni menggawangi SCTV. Pada tahun 2005, lulusan

Fakultas Hukum UI itu 'dibajak' ANTV pada tahun 2005. Di televisi milik

keluarga Bakrie ini, lagi-lagi Karni menunjukkan tangan emasnya. Berkat akses

dan hubungan dekat yang dibangunnya dengan Polri, banyak tayangan-tayangan

eksklusif terutama penggerebekan teroris menarik pemirsa. Yang paling dikenang

ketika penangkapan gembong teroris Dr Azahari di Jalan Flamboyan Batu Malang

pada tahun 2005. Label eksklusif yang menjadi jualan Karni Ilyas, begitu memikat

para pemirsa. Tayangan tembak-tembakan dan diakhiri ledakan di sebuah rumah

yang menjadi tempat persembunyian Dr Azahari menjadi capaian puncak Karni di

ANTV.
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Hanya dua tahun Karni memimpin program news ANTV. Pada 2007, Lativi yang

diambil alih oleh Bakrie dibenahi. Konsep televisi berita dilahirkan. Lativi yang

semula berisi siaran hiburan diubah total menjadi televisi berita yang bersaing

langsung dengan Metro TV. Tanggal 14 Februari 2008, tvOne resmi mengudara.

Mengusung konsep news+sport, tvOne menjual program berita sebagai jualan

utama. Berbagai karya dan ide-ide Karni Ilyas diwujudkan dalam berbagai

program baik berita maupun tayangan-tayangan menarik. Yang paling fenomenal

adalah program bincang-bincang atau talkshow 'Jakarta Lawyers Club' yang

kemudian menjadi 'Indonesia Lawyers Club' atau ILC. Banyak tema menarik

terutama seputar kasus korupsi yang membuat ILC menjadi acara talkshow di

televisi yang ratingnya mampu mengalahkan sinetron. Sementara liputan eksklusif

penggerebekan teroris juga tetap menjadi jualan utama seperti siaran langsung

penangkapan penangkapan Noordin M Top pada 17 September 2009 Noordin di

Kampung Kepuhsari, Kelurahan Mojosongo, Jebres, Surakarta.Atas kiprahnya

selama ini, Karni Ilyas diganjar Panasonic Gobel Awards untuk kategori Lifetime

Achievement Award pada bulan Maret 2012.

Kini, Karni Ilyas dikabarkan akan menangani Global TV. Sentuhan tangan emas

pria bersuara serak ini ditunggu publik. Hary Tanoesoedibjo, pemilik Media

Nusantara Citra (MNC) Grup, perusahaan induk RCTI, Global TV, dan MNC TV

sudah mengatakan akan memosisikan Global TV sebagai stasiun TV yang fokus

pada tayangan pemberitaan.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Setelah mengamati dan menganalisis kedua tayangan yang menjadi objek dalam

penelitian ini, peneliti dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana isu

kekerasan terhadap anak dikonstruksikan melalui tayangan Indonesia

Lawyer Club. Kemudian peneliti menemukan bagaimana pengemasan

susunan acara yang dibuat melalui pemilihan narasumber yang dihadirkan

dalam tayangan ini, waktu tayang, jumlah episode, dan sudah pasti

pernyataan-peryataan yang telah dianalisis sebelumnya.

2. Tayangan ini menggiring khalayak yang menyaksikan untuk memiliki

perspektif yang sama seperti yang digambarkan dalam kedua tayangan

tersebut. Agar khalayak juga memandang tindak kekerasan terhadap anak

adalah monster yang harus dimusnahkan. Secara tersirat, tayangan ini

mempengaruhi perilaku khalayak yang tadinya bersikap acuh tak acuh

pada lingkungan sekitarnya, menjadi lebih peduli. Melalui tayangan ini,
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media ingin menunjukkan bahwa kekerasan anak di Indonesia sudah

dalam kondisi kritis.

3. Media dalam pengemasan tayangan ini belum sampai pada memberikan

solusi yang konkret untuk kasus tersebut. Media hanya sebatas

mendeskripsikan bagaimana kekerasan anak itu terjadi.

4. Media juga tidak memberikan data-data yang akurat, sehingga informasi

yang diberikan kurang dapat dipercaya. Apakah kasus kekerasan anak

sudah begitu besar dan parah.

6.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Sebagai pelaku media seharusnya mampu memilah isu-isu atau wacana-

wacana yang memang patut untuk ditunjukkan ke ranah publik. Jangan

sampai agenda setting yang dibuat justru terkontaminasi oleh kepentingan-

kepentingan lain yang tidak relevan.

2. Tayangan Indonesia Lawyer Club sebagai tayangan media seharusnya

mampu memberikan solusi dalam tiap akhir tayangannya.

3. Komnas Perlindungan Anak sebagai lembaga negara yang

bertanggungjawab terhadap kesejahteraan anak seharusnya mampu

menyajikan data yang akurat. Sehingga tidak ada ketimpangan informasi

yang dapat mengakibatkan kesalahan.
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