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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Analisis framing merupakan salah satu alternatif model analisis yang dapat 

mengungkap rahasia dibalik semua perbedaan media dalam mengungkapkan fakta. 

Analisis framing dipakai untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media. 

Dengan demikian, realitas sosial dipahami,dimaknai, dan dikonstruksi dengan 

bentukan dan makna tertentu. 

Melalui analisis framing akan dapat diketahui siapa mengendalikan siapa, siapa 

lawan siapa, mana kawan mana lawan, mana patron dan mana klien, siapa 

diuntungkan dan siapa dirugikan, siapa menindas dan siapa tertindas, dan seterusnya. 

Kesimpulan-kesimpulan seperti ini sangat mungkin diperoleh karena analisis framing 

merupakan suatu seni kreativitas yang memiliki kebebasan dalam menafsirkan 

realitas dengan menggunakan teori dan metodologi tertentu.
1
 

Masyarakat dunia kembali dikejutkan dengan kekerasan terhadap Muslim 

Rohingya di Myanmar tepatnya di Rakhine. Kasus yang melibatkan kekerasan 

terhadap Muslim Rohingya sebenarnya sudah lama terjadi, yaitu sejak juni 2012. 

Namun baru – baru ini peristiwa pembasmian etnis kaum Muslim Rohingya kembali 

terulang. Mulanya kasus Muslim Rohingya terjadi karena etnis Rohingya sebagai 

salah satu kaum minoritas di Myanmar dianggap sebagai pendatang ilegal di 

Myanmar dari Bangladesh dan harus diusir dari Myanmar, permasalahan semakin 

pelik karena konflik ini melibatkan dua agama yang berbeda, yaitu Islam sebagai 

agama masyarakat Rohingya dan Buddha sebagai agama masyarakat Rekhine 

sekaligus agama mayoritas di Myanmar.
2
 

Kasus menjadi semakin panas saat gadis Buddha, Ma Thida Htwe (28) dari 

Desa Kyauknimaw yang dilaporkan tewas ditikam di hutan. Kasus tersebut 
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dilaporkan sebagai kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang akhirnya menjadi 

perhatian oleh pemerintah Myanmar.
3

 Akhirnya tentara Myanmar melakukan 

pembasmian etnis terhadap kaum muslim Rohingya. Tidak hanya itu, pemerintah 

dengan sengaja merampas hak atas tanah, penolakan kewarganegaraan, pembantaian 

massa, pengusiran, pembakaran pelarangan pelaksanaan ibadah, penutupan jalur 

pemasokan makanan dan sejumlah tindakan brutal lainnya. Bahkan Muslim Rohingya 

dibunuh karena menolak dimurtadkan.  

Pemberitaan mengenai penindasan Muslim Rohingya ini menarik perhatian 

media di Indonesia. Terlebih saat kasus Muslim Rohingya kembali mencuat karena 

bentrok yang terus terjadi antara Muslim dan Buddha, sehingga menarik untuk diteliti 

karena hingga kini menimbulkan masalah dalam sosial dan lingkungan yang serius di 

Rakhine, dan menarik protes masyarakat Indonesia bahkan dunia internasional.  

Adapun pers di Indonesia yaitu media online Kompas.com yang turut meliput 

kasus Muslim Rohingya ini. Media online ini dipilih karena Kompas.com merupakan 

media besar di Indonesia yang memiliki banyak minat pembaca. Berdasarkan 

segmentasi ini, tentu saja media online Kompas.com memiliki kebijakan. Baik yang 

terlihat maupun yang tak terlihat. Terlihat menyangkut bagaimana berita tersebut 

diturunkan, seperti apa kata-kata yang digunakan, dan seberapa besar porsi untuk satu 

berita. Sedangkan yang tidak terlihat adalah bagaimana redaksi menentukan tema 

yang diangkat dan sudut pandang yang digunakan dalam melihat berita. Dalam kaitan 

ini media melakukan seleksi isu dan penonjolan aspek.
4
 

Hal menarik lainnya, pemilik media online KOMPAS.COM oleh KOMPAS 

Gramedia adalah Jakob Oetama sejak 1965 hingga sekarang yang menganut agama 

non-Muslim (Katolik).
5
 Oleh karena itu peneliti melihat korporasi media online 

Kompas.com yang lebih cenderung memberitakan tentang bantuan yang diberikan 

pemerintah Indonesia kepada Muslim Rohingya dan kurangnya perhatian media 

                                                             
3
 “Konflik Muslim Rohingya dalm Bingkai Tiga Media Islam di Indonesia”. Jurnal Komunikasi, ISSN 

1907-898X Volume 7, Nomor 2, April 2013 
4
 Ibid, hlm : 233 

5
 https://id.wikipedia.org/wiki/Jakob_Oetama di akses pada 02/11/2017 jam 16.30 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jakob_Oetama%20di%20akses%20pada%2002/11/2017


3 

 

 
 

terhadap kekerasan yang dialami Muslim Rohingya oleh tentara Myanmar yang 

beragama Buddha. 

Media dengan mekanisme yang sedemikian rupa memiliki kebijakannya 

masing-masing. Kebijakan inilah yang membuat media berjalan ke arah yang dituju. 

Perkembangan media massa membuat orang bisa menikmati berita dari mana saja, 

termasuk dengan adanya media online. Ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh 

dari jurnalisme online dan salah satunya adalah Immediacy. Immediacy ini 

memungkinkan informasi untuk disampaikan secara cepat dan langsung kepada 

audiens sehingga tidak perlu menunggu penerbitan seperti yang dilakukan oleh surat 

kabar.
6
 

Media online merupakan media massa yang tersaji secara online di situs web 

internet. Media online merupakan media massa generasi ketiga setelah media cetak 

seperti koran, tabloid, majalah, buku dan media elektronik, dan sifatnya memiliki 

keunggulan dibanding media konvensional yang lain memiliki ketertarikan sendiri 

pada peminat media massa. Salah satunya karena kemampuan media massa 

konvensional seperti televisi, radio dan surat kabar mulai dibentuk untuk dapat 

diakses dalam bentuk online. Khalayak yang mengkonsumsi berita melalui surat 

kabar kini dapat menikmati berita dalam bentuk digital atau versi online.
7
 

Pemberitaan di media saat peristiwa penindasan muslim Rohingya, karena 

perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu 

dan menulis berita itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian 

mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut.
8
 

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pembentukan pesan yakni cara media 

memakai, memahami dan membingkai peristiwa berita pembasmian massal etnis 
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Rohingya, menafsirkan makna dari suatu teks dengan cara menguraikan bagaimana 

media membingkai isu tersebut.  

Suatu pemberitaan merupakan realitas yang dikonstruksi wartawan atau jurnalis 

tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengurai realitas yang ditulis oleh 

wartawan atau jurnalis dalam pemberitaan peristiwa penindasan muslim Rohingya. 

Pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan 

dikonstruksi media adalah dengan menggunakan analisis framing.
9
 

Media online kompas.com merupakan kumpulan-kumpulan berita terkini yang 

dapat langsung diakses melalui internet. Berita-berita yang terbit dalam kompas.com 

memang berbeda dengan yang terbit dalam kompas surat kabar, namun dengan 

kompas.com pembaca dapat mengetahui kejadian-kejadian yang baru terjadi tanpa 

harus menunggu dicetak.
10

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kasus pemberitaan 

Muslim Rohingya dibingkai oleh Situs Kompas.com. Untuk itu, fokus penelitian ini 

adalah pada berita-berita yang terkait dengan Muslim Rohingya yang diturunkan pada 

rentang waktu Agustus 2017, di mana kasus tersebut sedang hangat dibicarakan. 

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul : “ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN 

MUSLIM ROHINGYA DI MYANMAR DALAM MEDIA ONLINE 

KOMPAS.COM EDISI AGUSTUS 2017” 

 

B. Penegasan Istilah  

Agar penelitian ini lebih terarah, untuk memperjelas dan menghindari 

kesalahpahaman dalam memahami proposal ini, maka dipandang perlu adanya 

penegasan terhadap istilah-istilah yang ada pada judul tersebut. 
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1. Analisis Framing 

Analisis framing atau juga disebut dengan analisis bingkai adalah studi yang 

mendalam untuk mengkaji bagaimana isi teks media yang ditampilkan kepada 

khalayak. Framing itu akhirnya menentukan bagaimana realitas itu hadir 

dihadapan pembaca. Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai 

analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa 

saja) dibingkai oleh media. Analisis framing praktisnya digunakan untuk melihat 

bagaimana aspek tertentu ditonjolkan atau ditekankan oleh media. Penonjolan atau 

penekanan aspek tertentu dari realitas tersebut haruslah dicermati lebih jauh. 

Karena penonjolan atau penekanan aspek tertentu dari realitas tersebut akan 

membuat (hanya) bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih mudah diingat, 

dan lebih mengena dalam pikiran khalayak. Framing  adalah pendekatan untuk 

melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media.
11

 

2. Pemberitaan 

Secara etimologi pemberitaan berarti proses atau cara pembuatan 

memberitakan (melaporkan, memaklumkan). Sedangkan dalam bukunya Djuroto 

yang berjudul “Teknik Mencari dan Menulis Berita” disebutkan bahwa „Berita‟ 

berasal dari bahasa Sansekerta “Vrit”yang dalam bahasa Inggris disebut “Write”. 

Arti sebenarnya adalah “ada” atau “terjadi”, tapi ada juga yang menyebut dengan 

“Vritta” dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi “berita” atau “warta”. Jadi 

menurut artinya berita dapat dikaitkan dengan kejadian atau peristiwa yang 

terjadi.
12

 Sedangkan menurut Assegaf, berita adalah laporan tentang fakta termasa, 

yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan, yang menarik perhatian 
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pembaca, atau akibatnya, entah pula karena ia mencakup segi human interest 

seperti humor, emosi dan ketegangan.
13

 

Pemberitaan adalah hasil liputan yang diterbitkan oleh media. Pemberitaan 

atau reportase adalah laporan lengkap ataupun interpretatif (telah disajikan 

sebagaimana dianggap penting oleh redaksi pemberitaan) ataupun berupa 

pemberitaan penyelidikan (investigatif reporting) yang merupakan pengkajian 

fakta-fakta lengkap dengan latar belakang, trend/ kecenderungan, yang mungkin 

terjadi pada masa mendatang.
14

 

3. Kompas.com 

Kompas.com merupakan kumpulan-kumpulan berita terkini yang dapat 

langsung diakses melalui internet. Berita-berita yang terdapat dalam kompas.com 

memang berbeda dengan yang ada dalam kompas surat kabar, namun dengan 

kompas.com pembaca dapat mengetahui kejadian-kejadian yang baru terjadi tanpa 

harus menunggu dicetak.
15

 

Berdasarkan pemaparan pada penegasan istilah diatas, maksud dari judul 

penelitian ini ialah untuk melihat framing pemberitaan Muslim Rohingya di 

Myanmar dalam media online Kompas.com edisi Agustus 2017. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

Bagaimana framing pemberitaan Muslim Rohingya di Myanmar dalam media 

online Kompas.com edisi Agustus 2017? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pembingkaian berita yang dilakukan 

oleh media online Kompas.com terkait penindasan Muslim Rohingya di Myanmar. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi dua aspek yaitu manfaat akademis 

dan manfaat praktis : 

a. Manfaat Akademis 

1) Penulis berharap penelitian ini dapat memperkaya bidang studi ilmu 

komunikasi dengan pembelajaran mengenai analisis framing terhadap 

pemberitaan penindasan Muslim Rohingya di media online Kompas.com 

khususnya bagi Mahasiswa/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

2) Sebagai referensi ilmiah untuk perpustakaan UIN SUSKA Riau. 

b. Manfaat Praktis 

1) Untuk menambah wawasan mengenai analisis framing pemberitaan tentang 

penindasan Muslim Rohingya di Myanmar pada media online Kompas.com 

bagi para Mahasiswa/i bidang jurnalistik khususnya, serta Mahasiswa/i yang 

memiliki minat di bidang jurnalistik. 

2) Sebagai sumbangsih pikiran kepada Mahasiswa/i Ilmu Komunikasi UIN 

SUSKA Riau. 

3) Untuk melengkapi  syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh kemudahan pembaca dalam penelitian ini, penulis 

mengklarifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab  terdiri dari 

beberapa sebagian bab bagian yaitu sebagai berikut : 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah tujuan dan kegunaan 

penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan   dengan 

pembahasan masalah yang diteliti. Termasuk di dalamnya kajian teori, 

kajian terdahulu dan kerangka pikir. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan di teliti 

dan tempat dimana akan dilakukan penelitian. 

BAB V PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini berisikan uraian secara umum tentang hasil penelitian dan 

pembahasan. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Lampiran-Lampiran 

 

 


