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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Dalam menyusun penelitian ini, peneliti membutuhkan penelitian 

terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan refrensi terutama dalam menggunakan 

serta menerapkan teori dan konsep hingga hasil akhir yang diperoleh dari masing-

masing penelitian. Hal ini dilakukan untuk membandingkan hasil temuan lalu 

dengan hasil yang akan muncul lewat penelitian ini sehingga menciptakan temuan 

baru pada suatu fenomena. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan 2 

penelitian terdahulu yang penulis jadikan bahan referensi. 

 Penelitian terdahulu pertama dengan judul “The effects of media reports of 

suicides by well-known figures between 1989 and 2010 in Japan” karya Michiko 

Ueda, dkk. Penelitian ini membahas tentang banyak peneliti yang telah 

menunjukan bahwa pemberitaan media terkait insiden bunuh diri dapat memicu 

perilaku bunuh diri tiruan untuk pembacanya. Namun, hanya sedikit yang 

mengetahui tentang kapan dan waktu dari efek bunuh diri tiruan tersebut (M. 

Ueda, 2014). 

 Penelitian ini memaparkan data-data asli pada 109 kasus bunuh diri dan 

jumlah bunuh diri harian di jepang dari tahun 1989 hingga 2010. Hasil dari 

penelitian ini pun melihat bahwa pemberitaan media terkait bunuh diri selebriti 

membuat jumlah bunuh diri meningkat sebesar 4,6% ketika berita tersebut 
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dipublikasikan dan periode peningkatan ini terus terjadi selama sekitar 10 hari 

setelah pemberitaan bunuh diri terbit.  

 Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menyajikan dan membuktikan bahwa 

pemberitaan media terkait bunuh diri selebriti memiliki dampak langsung 

terhadap jumlah kasus bunuh diri pada khlayak umum. Penelitian ini juga 

menyoroti pentingnya media bagaimana menyajikan berita terkait bunuh diri 

dengan hati-hati dan bertanggung jawab. 

 Untuk penelitian terdahulu kedua, peneliti meninjau dari hasil penelitian 

mahasiswi UMN lainnya yaitu Cindy yang berjudul “Analisis Resepsi dan 

Prefensi Khalayak Terhadap Infografis Di Berita Media Tirto.id”. Penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode analisis 

resepsi oleh Stuart Hall. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara mendalam dengan warga Puskesmas Joglo 1. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa adanya perubahan pemahaman dan sikap terhadap vaksin, 

serta infografis juga nyatanya disukai masyarakat, meski tetap memiliki 

kelemahan dibanding berita narasi. 

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 

 Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian Peneliti 
Judul The effects of 

media reports of 
suicides by well-
known figures 
between 1989 and 
2010 in Japan 

Analisis Resepsi 
dan Prefensi 
Khalayak 
Terhadap 
Infografis Di 
Berita Media 
Tirto.id 

Analisis Resepsi 
Khalayak Remaja 
Terhadap 
Pemberitaan 
Bunuh Diri di 
Tribunnews.com 

Jenis Penelitian Kuantitatif Kualitatif Kualitatif 
Metode Model Regresi 

Poisson 
Analisis Resepsi 
Stuart Hall 

Analisis Resepsi 
Stuart Hall 

Teknik Mengolah data Wawancara Wawancara 
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pengumpulan data asli jumlah bunuh 
diri di Jepang dari 
tahun 1989-2010 

dengan warga 
Puskesmas Joglo 1 

mendalam dengan 
lima khalayak 
remaja berusia 15-
25 tahun 

Hasil Penelitian Menyajikan dan 
membuktikan 
bahwa 
pemberitaan 
media terkait 
bunuh diri 
selebriti memiliki 
dampak langsung 
terhadap jumlah 
kasus bunuh diri 
pada khlayak 
umum. 

Menunjukan 
adanya perubahan 
pemahaman dan 
sikap terhadap 
vaksin, serta 
infografis juga 
nyatanya disukai 
masyarakat, meski 
tetap memiliki 
kelemahan 
dibanding berita 
narasi. 
 

 

 
 

2.2 Teori atau Konsep 

2.2.1 Khalayak Remaja 

 Khalayak merupakan salah satu elemen penting bagi sebuah teks. Dalam 

buku McQuail (2011, p.144) khalayak sendiri diartikan sebagai kelompok 

pendengar atau penonton yang relatif pasif namun mempunyai perhatian dan 

reseptif.  

 Dalam buku Media and Audiences: New Perspective, Ross & Nightingale 

(2003) dikutip dari McQuail (2010, p.389) awalnya khalayak dianggap pasif 

namun kini berubah menjadi interaktif dan dapat memberikan pemaknaan melalui 

apa yang sudah didapat dan diterimanya dari media. Berikut empat jenis khalayak 

yang muncul seiring dengan perubahan media dan waktu, yaitu: 

Analisis Resepsi Khalayak..., Angela monica hermanto, FIKOM UMN, 2019



	   11	  

a. Khalayak sebagai sekumpulan orang. Khalayak ini diukur ketika  

mereka menaruh perhatian pada produk atau isi media tertentu pada 

waktu yang ditentukan. 

b. Khalayak sebagai orang-orang yang menjadi target. Kumpulan orang 

ini sudah dibayangkan oleh media dan kepada siapa konten itu dibuat.  

c. Khalayak sebagai yang berlangsung. Pengalaman dalam menerima 

terpaan sendirian atau dengan orang lain sebagai peristiwa interaktif 

dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Khalayak sebagai pendengar dan pemilih. Hal ini merujuk pada 

pengalaman khalayak yang ikut berpartisipasi, ketika khalayak 

dihadapkan kepada sebuah pertunjukan dan diperbolehkan untuk 

berpartisipasi melalui alat dan memberikan respons pada waktu yang 

bersamaan. 

  

 Remaja merupakan salah satu khalayak yang berada pada fase 

perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Dalam masa remaja 

terjadi berbagai perubahan, meliputi perubahan dalam emosi, tubuh, minat, dan 

pola sikap (Hurlock, 2011, p.206). Menurut WHO (World Health Organization) 

batasan usia remaja antara usia 10 sampai 24 tahun (Encyclopedia Britannica, 

2019). Menurut Sarlito (2002) dikutip dari (Ninin Mulyono, p.14-15) Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut kaum muda (youth) untuk usia 15 sampai 

dengan 24 tahun. Sementara itu menurut BKKBN (Direktorat Remaja dan 

Perlindungan Hak Reproduksi) batasan usia remaja adalah 10-21 tahun (BKKBN, 
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2006). Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan untuk batasan usia remaja di 

Indonesia pada 14-24 tahun.  

 Dengan begitu dapat dikatakan bahwa masa remaja merupakan masa 

peralihan dari masa anak menuju masa dewasa, di mana para remaja mengalami 

perkembangan dari masa sebelumnya sebagai persiapan bagi mereka memasuki 

tahap atau masa dewasa.   

 

2.2.2 Etika dan Efek Pemberitaan Bunuh Diri  

 Menurut Michael Charnley (dalam Apriadi, 2013, p.35) berita merupakan 

laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan 

menarik bagi sebagian besar khalayak serta menyangkut kepentingan 

masyarakat. Berita memiliki banyak jenis salah satunya adalah berita bunuh 

diri.  

 Bunuh diri secara etimologi diartikan sebagai tindakan yang mengakhiri 

hidupnya sendiri dengan cara sengaja tanpa ada bantuan dari orang lain. 

Menurut Maris, dkk (2000), bunuh diri memiliki empat pengertian yaitu 

bunuh diri adalah membunuh diri sendiri secara intensional, dilakukan dengan 

intensi, dilakukan oleh diri sendiri, dan bisa terjadi secara langsung atau tidak 

langsung. Dalam pengertian tersebut menjelaskan bahwa keadaan mental 

individu yang cenderung melakukan bunuh diri telah mengalami rasa sakit 

psikologis dan perasaan frustasi yang bertahan lama sehingga individu melihat 

bunuh diri sebagai satu-satunya penyelesaian untuk masalah yang dihadapi 

dan bisa menghentikan rasa sakit yang dirasakan.   
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 Menimbang bahwa kasus bunuh diri kerap diliput oleh media selayaknya 

peristiwa kriminal, pada 22 Maret 2019, dewan pers mengeluarkan peraturan 

nomor: 2/peraturan-DP/III/2019 tentang pedoman pemberitaan terkait tindak 

dan upaya bunuh diri telah ditetapkan sebagai panduan bagi wartawan 

Indonesia (Dewan pers, 2019). Berikut rincian pedoman pemberitaan terkait 

tindak dan upaya bunuh diri, yaitu: 

1. Wartawan mempertimbangkan secara seksama manfaat sebuah 

pemberitaan bunuh diri. Kalau pun berita dibuat, harus diarahkan 

kepada concern atas permasalahan yang dihadapi orang yang bunuh 

diri yang sekaligus adalah korban, bukan justru mengeksploitasi kasus 

tersebut sebagai berita yang sesansional 

2. Pemberitaan bunuh diri sebaiknya diletakkan atau diposisikan sebagai 

isu kesehatan jiwa dan bukan isu kriminalitas karena kasus bunuh diri 

bukan disebabkan oleh faktor tunggal. 

3. Wartawan menyadari bahwa pemberitaan kasus bunuh diri dapat 

menimbulkan perasaan traumatik kepada keluarga pelaku, teman, dan 

orang-orang yang mengenal pelaku. 

4. Wartawan menghindari pemberitaan yang bermuatan stigma kepada 

orang yang bunuh diri ataupun orang yang mencoba melakukan bunuh 

diri. 

5. Wartawan menghindari penyebutan identitas pelaku (juga lokasi) 

bunuh diri secara gambling untuk menghindari aib atau rasa malu yang 

akan diderita pihak keluarganya. Identitas adalah semua data dan 
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informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang 

lain untuk melacak. 

6. Wartawan menghindari penyebutan lokasi tertentu seperti jembatan, 

tebing, gedung tinggi yang pernah dijadikan lokasi bunuh diri untuk 

menghindari aksi pengulangan. 

7. Dalam melakukan wawancara terkait aksi bunuh diri, wartawan harus 

mempertimbangkan pengalaman traumatis keluarga atau orang 

terdekat. 

8. Dalam mempublikasi atau menyiarkan berita yang menayangkan 

gambar, foto, suara atau video tentang kasus bunuh diri, wartawan 

perlu mempertimbangkan dampak imitasi atau peniruan (copycat 

suicide) dimana orang lain mendapat inspirasi dan melakukan aksi 

peniruan, terutama terkait tindakan bunuh diri yang dilakukan pesohor, 

artis, atau tokoh idola. 

9. Wartawan menghindari ekspos gambar, foto, suara atau video korban 

bunuh diri maupun aksi bunuh diri yang dapat menimbulkan perasaan 

traumatik bagi masyarakat yang melihat atau menontonnya. 

10. Wartawan pers penyiaran menghindari siaran langsung terhadap orang 

yang sedang berniat melakukan aksi bunuh diri 

 Dari pedoman diatas peneliti hanya menjabarkan 10 pedoman dari dewan 

pers, peraturan ini sendiri memiliki 20 pedoman yang dapat dilihat pada 

lampiran yang sudah peneliti lampirkan.  
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 Menurut Gloud (dalam Durand dan Barlow, 2011, p.254) peningkatan 

tindakan bunuh diri sendiri dapat terjadi dari pemberitaan media terkait bunuh 

diri. Beberapa pengaruh media terhadap peningkatan bunuh diri, yaitu: 

1. Peristiwa bunuh diri seringkali didramatisasi oleh media 

2. Pemberitaan media seringkali menggambarkan secara rinci metode-

metode yang digunakan untuk bunuh diri sehingga dapat dijadikan 

pedoman bagi calon korban 

3. Media jarang memberitakan konsekuensi bunuh diri dan ketidak 

efektifan bunuh diri dalam mengatasi masalah 

 Secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa terjadi proses 

pembelajaran secara sosial dimana seseorang belajar melalui pengamatan 

terhadap perilaku orang lain.  

 Menurut Bondora & Goodwin (2005) werther Effect atau ‘efek Werther’ 

adalah penemuan yang berkembang menjadi suatu hal dalam 

merepresentasikan fenomena bunuh diri yang diakibatkan oleh pengaruh 

media. Istilah Werther Effect tersebut merujuk pada sebuah novel karya 

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), The Sorrows of Young Werther 

(1774), di mana seorang pria muda mengakhiri hidupnya dengan menembak 

dirinya sendiri karena sebuah cinta, dan hal ini yang membawa Jerman larut 

dalam gelombang bunuh diri massal setelah novel ini diterbitkan Namun, 

istilah di atas untuk pertama kalinya dipopulerkan oleh D. Phillips (1974) 

dalam penelitiannya mengenai melonjak drastisnya angka bunuh diri di 

Amerika Serikat akibat kematian bunuh diri dari mega bintang Hollywood, 
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Marilyn Monroe. Phillips mencatat, bahwa pasca kematian Monroe yang 

mengakhiri hidupnya sendiri dengan meminum obat-obatan hingga overdosis, 

membuat persentase angka bunuh diri di Amerika Serikat meningkat drastis 

hingga mencapai angka 12 persen, kurang lebih 200 orang mengakhiri 

hidupnya dengan cara yang sama (Wahyu Budi, 2012, p.37). 

 Penyebaran konten berita yang berisikan informasi bunuh diri yang terlalu 

mendetail seperti ciri-ciri orang, asumsi penyebab, dan metode yang jelas, 

dapat mendorong orang yang sedang depresi, memiliki masalah pribadi, atau 

memiliki pemikiran bunuh diri, untuk ikut melakukan tindakan bunuh diri 

atau copycat suicide (Intothelight, 2019). 

 Efek Werther sendiri tidak hanya untuk memprediksi peningkatan bunuh 

diri, tetapi sebagian besar bunuh diri akan terjadi dengan cara yang sama atau 

mirip seperti yang dipublikasikan. Semakin mirip metode orang tersebut 

bunuh diri dengan yang dipublikasikan kepada orang-orang yang terpapar 

informasi tentang hal tersebut, makan semakin besar kemungkinan kelompok 

umur atau demografi akan mati karena bunuh diri. Peningkatan ini umumnya 

terjadi hanya di daerah yang dipublikasikan kisah bunuh diri (Meyers, 2009). 

 

2.2.3 Teori Encoding-Decoding (Stuart Hall) 

 McQuail (1997, p.19) dalam bukunya mengatakan bahwa teks hadir untuk 

khalayak dan khalayak menjadi sangat penting artinya bagi sebuah teks. 

Keduanya memiliki hubungan antara satu sama lain, dalam upaya melakukan 

interprestasi. Pemahaman khalayak terhadap teks sangat beragam, hal ini 
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ditentukan oleh latar belakang sosial dan budayanya. Pesan media dapat 

menimbulkan “polysemic” yaitu memiliki makna yang beragam dan terbuka pada 

semua interprestasi.  

 Pemaknaan khalayak terhadap pesan media dapat diukur dengan analisis 

resepsi yang pertama kali diciptakan oleh Stuart Hall (1973/1980). Analisis 

resepsi mengacu pada sebuah studi tentang makna, produksi dan pengalaman 

khalayak dalam interaksi mereka dengan media. Teori ini berfokus pada proses 

decoding dan interpretasi sebagai inti dari konsep analisis resepsi. Inti dari resepsi 

adalah untuk menemukan pemahaman dan pembentukan makna (diambil dari sisi 

media) dengan penerima. Pesan media selalu terbuka dan bermakna banyak dan 

juga ditafsirkan menurut konteks dan budaya si penerima (McQuail, 2010, p.73). 

 Teori resepsi khalayak milik Stuart Hall ini disebut proses encoding dan 

decoding. Hal ini merujuk pada hubungan antara media dan khalayak, yaitu media 

sebagai produsen pesan (encoder) dan khalayak sebagai penerima pesan 

(decoder). Dalam hal ini media (encoder) akan memproduksi sebuah pesan 

berdasarkan idealisme dan pandangan mereka. Nantinya pesan yang sudah di 

encode oleh institusi media akan diterima oleh khalayak (decoder) berdasarkan 

idealisme dan pandangan mereka (Martin, 2007, p.1). 
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Gambar 2.2.3 Model Encoding-Decoding 

 

Sumber: Hall, 1980 

 Pada gambar di atas, menjelaskan bahwa proses pemaknaan pesan 

dilakukan oleh dua pihak, encoding dan decoding. Terdapat kemungkinan bahwa 

tahap ini tidak simetris, dimana adanya perbedaan pembingkaian oleh encoder-

producer dan decoder-receiver dalam mempengaruhi makna yang ada pada 

sebuah teks, hal tersebut yang dinamakan sebuah distorsi atau kesalahpahaman 

(Hall, 1973, p. 4).  

 Gambar ini juga menjelaskan, adanya beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi pembuatan dan penerimaan sebuah pesan. Adanya perbedaan 

dalam tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh pembuat dan penerima pesan, 

sehingga dapat menimbulkan adanya kesalahpahaman dalam memaknai pesan 

yang ada di dalam sebuah teks media (Hall, 1973, p.5). 

 Pada akhir dari studi resepsi, Hall (1980, p.59-61) menjabarkan bahwa 

khalayak akan dikategorikan dalam tiga posisi, yaitu: 

a. Dominan : pembaca yang menerima secara penuh dan sejalan  
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 dengan makna yang diberikan oleh pembuat pesan 

 melalui kode-kode. 

b. Negosiasi : pembaca yang pada dasarnya menerima makna yang 

 diberikan penulis pesan tetapi pada batasan tertentu 

 saja, dan memodifikasi sisa makna sesuai dengan 

 posisi dan minat pribadinya. 

c. Oposisi: pembaca yang menolak makna yang diberikan pembuat  

 pesan dan menentukan pandangan sendiri dalam 

 menginterpretasikan pesan. 
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2.3 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Khalayak	  Remaja	  

Pemberitaan	  Bunuh	  Diri	  

Teori	  Analisis	  Resepsi	  
(Stuart	  Hall)	  

Posisi	  Dominan	   Posisi	  Oposisi	  Posisi	  Negoisasi	  

Posisi	  Khalayak	  Remaja	  terhadap	  
Pemberitaan	  Bunuh	  Diri	  di	  

Tribunnews.com	  	  
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