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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS 

 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini bukanlah penelitian pertama yang menggunakan teknik 

analisis framing khususnya model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. 

Sebelumnya, peneliti-peneliti terdahulu juga telah menggunakan analisis framing 

model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk menganalisis teks pada 

media massa yang biasa disebut sebagai berita. Dengan tujuan untuk 

membandingkan bagaimana perbedaan dua media dalam mengkonstruksi sebuah 

realitas. 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Oktamandjaya Wiguna, mahasiswa 

Universitas Indonesia (2004). Berjudul “Konstruksi Berita Kekerasan Seksual 

Terhadap Anak-anak di Harian Lampu Merah”. Sedangkan, metode yang 

digunakan Okta yakni analisis framing model Robert M. Entman, analisis narasi 

dengan model Tzvetan Todorov, dan analisis isi. 

Penelitian milik Okta menggunakan paradigma konstruktivis dan 

pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk menjelaskan gaya pemberitaan surat 

kabar Lampu Merah mengenai kekerasan seksual terhadap anak-anak serta akibat 

dari gaya pemberitaan yang dikemas oleh surat kabar Lampu Merah. 
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Kesamaan dalam penelitian milik Okta dengan penulis adalah pada topik 

yang digunakan terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Selain itu 

kesamaan lain ditemukan juga pada paradigma konstruktivis dan pendekatan 

kualitatif yang digunakan. 

Sedangkan perbedaan penelitian milik Okta dengan penulis adalah surat 

kabar dan metode analisis yang digunakan. Okta menggunakan surat kabar Lampu 

Merah sedangkan penulis menggunakan surat kabar Pos Kota dan Warta Kota. 

Model analisis yang digunakan Okta lebih bervariasi dan mendalam karena 

menggunakan tiga model, yakni model Robert M. Entman, analisis narasi model 

Tzvetan Todorov, dan analisis isi.  

Hasil penelitian milik Okta menunjukkan pembingkaian yang dibuat oleh 

Lampu Merah terhadap kasus kekerasan seksual pada anak sebagai masalah 

penyimpangan seksual individu yang disebabkan oleh materi pornografi yang 

dikonsumsi. Berita kekerasan seksual terhadap anak di Lampu Merah juga tidak 

memberdayakan masyarakat dan mengurangi sensivitas masyarakat sebab lebih 

menekankan aspek seksualitas dan proses terjadinya kekerasan seksual. Hasil 

analisis juga menunjukkan penyebab gaya pemberitaan pada kepentingan ekonomi 

dan mencari keuntungan yang lebih diutamakan. Penyebab lain adalah pengaruh 

budaya pemarjinalan anak yang menganggap bahwa urusan anak adalah urusan 

orang dewasa, disini perspektif anak dinilai tidak penting. 

Penelitian lain datang dari Mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara, 

Valentina Saraswati Harijanti (2012). Berjudul “Pembingkaian Kasus Kekerasan 

terhadap Tenaga Kerja Wanita dalam Koran Tempo dan Republika (Studi Analisis 
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Framing Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki tentang Kekerasan terhadap 

Tenaga Kerja Wanita Indonesia)”. 

Tujuan penelitian milik Valentina adalah untuk mengetahui bagaimana 

Koran Tempo dan Republika membingkai kasus kekerasan terhadap tenaga kerja 

wanita. Penelitian tersebut menggunakan teknik analisis framing model 

Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki, dengan paradigma konstruktivis, 

menggunakan pendekatan kualitatif, dan bersifat deskriptif. Dengan hasil 

penelitian Koran Tempo menekankan pemberitaannya pada aspek politik dan 

hukum. Sedangkan Republika menekankan pembingkaian pemberitaannya pada 

aspek kemanusiaan. 

Kesamaan dalam penelitian milik penulis dan milik Valentina adalah pada 

teknik analisis data, keduanya ingin mengetahui pembingkaian kasus kekerasan 

dengan menggunakan teknik analisis framing model Zhongdang Pan and Gerald 

M. Kosicki. 

Perbedaan ditemukan pada surat kabar yang dianalisis dan pemilihan 

berita. Peneliti menggunakan surat kabar Warta Kota dan Pos Kota, sedangkan 

Valentina menggunakan menggunakan Koran Tempo dan Republika. Meskipun 

sama-sama mengangkat kasus kekerasan, namun penulis menggunakan berita 

kasus kekerasan seksual terhadap anak berinisial R, sedangkan Valentina memilih 

berita kasus kekerasan terhadap tenaga kerja wanita. 
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2.2  Komunikasi Massa 

Secara umum, menurut Severin & James (2011:5), komunikasi adalah 

transmisi pesan dari satu sumber kepada penerima. Sedangkan pengertian 

komunikasi massa adalah proses penciptaan makna bersama antara media massa 

dan khalayaknya (Severin & James, 2011:7). 

Definisi komunikasi massa dapat dijelaskan secara mendalam. Komunikasi 

massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung di mana 

pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang sifatnya 

massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, 

dan film (Cangara, 2008:37). 

Melalui pengertian lain namun serupa, definisi komunikasi massa menurut 

Bungin (2008:71), komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan 

melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk 

menyampaikan informasi kepada khalayak luas.  

Menurut Bungin (2008:78), komunikasi massa adalah salah satu aktivitas 

sosial yang berfungsi di masyarakat. Oleh karena itu, fungsi komunikasi massa 

dapat dijelaskan sebagai berikut (Bungin, 2008:79-80): 

Fungsi pengawasan; media massa merupakan sebuah medium di mana 

dapat digunakan untuk pengawasan terhadap aktivitas masyarakat pada umumnya. 

Fungsi pengawasan bisaa berupa peringatan dan kontrol sosial maupun kegiatan 

persuasif. Pengwasan dan kontrol sosial dapat dilakukan untuk aktivitas preventif 

untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. 
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Fungsi social learning; fungsi utama dari komunikasi massa melalui media 

massa adalah melakukan guiding dan pendidikan sosial kepada seluruh 

masyarakat. Media massa bertugas untuk memberikan pencerahan-pencerahan 

kepada masyarakat di mana komunikasi massa itu berlangsung. Komunikasi 

massa dimaksudkan agar proses pencerahan itu berlangsung efektif dan efisien 

dan menyebar secara bersamaan di masyarakat secara luas. 

Fungsi penyampaian informasi; komunikasi massa yang mengandalkan 

media massa, memiliki fungsi utama, yaitu menjadi proses penyampaian 

informasi kepada mayarakat luas. Komunikasi massa memungkinkan informasi 

dari institusi publik tersampaikan kepada masyarakat secara luas dalam waktu 

cepat sehingga fungsi normatif tercapai dalam waktu cepat dan singkat. 

Fungsi transformasi budaya; fungsi ini menjadi sangat penting dan terkait 

dengan fungsi-fungsi lainnya terutama fungsi social learning, akan tetapi fungsi 

transformasi budaya lebih kepada tugasnya yang besar sebagai bagian dari budaya 

global. Sebagaimana diketahui bahwa perubahan-perubahan budaya yang 

disebabkan karena perkembangan telematika menjadi perhatian utama semua 

masyarakat di dunia, karena selain dapat dimanfaatkan untuk pendidikan juga 

dapat dipergunakan untuk fungsi-fungsi lainnya, seperti politik, perdagangan, 

agama, hukum, militer, dan sebagainya. Jadi tidak dapat dihindari bahwa 

komunikasi massa memainkan peran penting dalam proses ini di mana hampir 

semua perkembangan telematika mengikutsertakan proses-proses komunikasi 

massa terutama dalam proses transformasi budaya. 
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Fungsi hiburan; fungsi lain dari komunikasi adalah hiburan, bahwa 

seirama dengan fungsi-fungsi lain, komunikasi massa juga digunakan sebagai 

medium hiburan, terutama karena komunikasi massa menggunakan media massa, 

jadi fungsi-fungsi hiburan yang ada pada media massa juga merupakan bagian 

dari fungsi komunikasi massa. 

 

2.3  Media Massa 

Sebelum membahas pengertian dari media massa, ada baiknya pengertian 

media diketahui terlebih dahulu. Cangara (2008:123) mendefinisikan media 

sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

komunikator kepada khalayak. 

Oleh karena itu, untuk menyampaikan pesan dengan kondisi khalayak 

tersebar tanpa diketahui di mana mereka berada, maka biasanya digunakan media 

massa. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari 

sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi 

mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi (Cangara, 2008:126). 

Karakteristik media massa dijelaskan oleh Cangara sebagai berikut 

(2008:126-127): Pertama, bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola 

media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan 

sampai pada penyajian informasi. Kedua, bersifat satu arah, artinya komunikasi 

yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan 

penerima. Ketiga, meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu 

dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, di 
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mana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang pada saat yang 

sama. Keempat, memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, 

surat kabar, dan semacamnya. Kelima, bersifat terbuka, artinya pesannya dapat 

diterima oleh siapa saja dan di mana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin, dan 

suku bangsa. 

 

2.4  Konsep Pers 

Istilah “pers” berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris 

berarti press. Secara harafiah pers berarti cetak dan secara maknawiah berarti 

penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (printed publication) 

(Effendy, 2011:145). 

Menurut Haris (2006:41), berdasarkan jenis dan wilayah sirkulasi, 

segmentasi dan pangsa pasarnya, pers dapat diklasifikasikan ke dalam lima 

kelompok, yakni (1) pers komunitas (community newspaper), (2) pers lokal (local 

newspaper), (3) pers regional (regional newspaper), (4) pers nasional (national 

newspaper), (5) pers internasional (international newspaper). Berikut adalah 

penjelasan pers yang diklasifikasikan ke dalam lima kelompok (Haris, 2006:41-

45): 

1) Pers Komunitas 

Pers komunitas memiliki jangkauan wilayah sirkulasi yang sangat terbatas. 

Biasanya hanya mencakup satu atau beberapa desa dalam satu 

kecamatan.kebijakan pemberitaan pers komunitas lebih banyak diarahkan 
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untuk mengangkat berbagai potensi dan masalah aktual di desa atau 

kecamatan setempat. Pers komunitas bisa juga dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan khalayak pembaca yang berada dalam lingkungan 

suatu organisasi, instansi, perusahaan baik swasta maupun pemerintah. 

2) Pers Lokal 

Pers lokal hanya beredar di sebuah kota dan  sekitarnya. Salah satu ciri 

pers lokal ialah 80 persen isinya didominasi oleh berita, laporan, tulisan, 

dan sajian gambar bernuansa lokal. Motivasi dan ambisi pers lokal adalah 

menjadi “raja” di kotanya sendiri. Pers lokal bisa disebut sebagai kamus 

dan cermin berjalan sebuah kota karena apa pun peristiwa dan fenomena 

tentang kota tersebut, pasti dijumpai di dalamnya. Kebijakan redaksional 

pers lokal lebih bertumpu pada pengembangan dimensi kedekatan 

geografis dan kedekatan psikologis (proximity) dalam segala dimensi dan 

implikasinya. Di Indonesia, pers lokal dewasa ini tumbuh bagai jamur di 

musim hujan. 

3) Pers Regional 

Pers regional berkedudukan di ibu kota provinsi. Wilayah sirkulasinya 

meliputi seluruh kota yang terdapat dalam suatu provinsi tersebut. Sejak 

1999 ketika era reformasi mulai digulirkan pers regional menghadapi 

tantangan sangat berat dan persaingan sangat tajam dengan tumbuh 

menjamurnya pers komunitas dan pers lokal di tiap-tiap kota. Pers regional 

tidak lagi menjadi pemain tunggal seperti dalam era Orde Baru. Pers 

regional seperti terkepung. Dalam situasi normal, kebijakan redaksional 

pers regional tidak jauh berbeda dengan pers lokal. Hanya wilayahnya 
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lebih luas atau yang tercakup dalam suatu provinsi. Motivasi dan ambisi 

pers regional adalah tetap selamanya menjadi raja di wilayah suatu 

provinsi. 

4) Pers Nasional 

Pers nasional lebih banyak berkedudukan di ibu kota negara. Wilayah 

sirkulasinya meliputi seluruh provinsi, atau setidaktidaknya sebagian besar 

provinsi yang berada dalam jangkauan sirkulasi melalui transportasi udara, 

darat, sungai, dan laut. Kebijakan redaksional pers nasional lebih banyak 

menekankan kepada masalah, isu, aspirasi, tuntutan, dan kepentingan 

nasional secara keseluruhan tanpa memandang sekat-sekat geografis atau 

ikatan primordial seperti agama, budaya, dan suku bangsa. 

5) Pers Internasional 

Pers internasional hadir di sejumlah negara dengan mengguakan teknologi 

sistem cetak jarak jauh dengan pola pengembangan zona atau wilayah. 

Wilayah sirkulasi pers internasional lebih banyak terpusat di ibu kota 

negara dan beberapa kota besar negara setempat yang masuk dalam satelit 

pengaruhnya, baik secara politis maupun secara industri dan bisnis. 

Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk 

media massa elektronik, radio siaran, dan televisi siaran, sedangkan pers dalam 

pengertian sempit hanya terbatas pada media massa cetak, yakni surat kabar, 

majalah, dan buletin kantor berita (Effendy, 2011:145). 

Sebagai bahan penelitian, penulis menggunakan pers dalam pengertian 

sempit dalam bentuk surat kabar. Surat kabar boleh dikata sebagai media massa 

tertua sebelum ditemukan film, radio, dan TV. Salah satu kelebihan surat kabar 
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ialah mampu memberi informasi yang lengkap. Bisa dibawa ke mana-mana, 

terdokumentasi sehingga mudah diperoleh bila diperlukan (Cangara, 2008:127). 

Dalam Haris (2006:38-40) dijelaskan tentang tipologi pers.Dalam 

kapitalisme global, pers tidak berbeda dengan sebuah perusahaan yang senantiasa 

mengejar keuntungan maksimal dengan investasi minimal. Dengan logika industri 

dan perusahaan, apa pun akan disajikan pers selama hal itu bisa dijadikan sebagai 

komoditas. Menurut Djen Amar (1984:31-32) dikutip dalam Haris (2006:39-40), 

kualitas pers dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar dan satu 

kelompok tambahan: 

1) Pers berkualitas (quality newspaper), Penerbitan pers berkualitas memilih 

cara penyajian yang etis, moralis, intelektual (Amar, 1984:32). Pers jenis 

ini serius dalam segala hal dengan mengutamakan pendekatan rasional 

institusional. Sangat dihindari pola dan penyajian pemberitaan yang 

bersifat emosional frontal. Pers jenis ini sangat meyakini pendapat: 

Kualitas dan kredibilitas media hanya bisa diraih melalui pendekatan 

profesionalisme secara total. Pernerbitan pers berkualitas, ditujukan untuk 

masyarakat kelas menengah atas. 

2) Pers popular (popular newspaper), Penerbitan pers popular memilih cara 

penyajian yang sesuai dengan selera zaman, cepat berubah – ubah, 

sederhana, tegas – lugas, enak dipandang, mudah dibaca, kaya warna, dan 

sangat kompromistis dengan tuntutan pasar. Pers jenis ini menyukai 

pilihna kata, ungkapan, idiom, atau judul yang diambil dari dan sedang 

popular dalam masyarakat. Dalam pengamatan Amar (1984:32), 
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penerbitan pers populer memilih cara penyajian dan pendekatan yang 

kurang etis, emosional (bombastis), dan kadang – kadang sadis. Pers 

populer lebih banyak dimaksudkan untuk memberikan informasi dan 

rekreasi (hiburan). 

3) Pers kuning (yellow newspaper), Disebut pers kuning, karena penyajian 

pers jenis ini banyak mengeksploitasi warna. Penataan judul sering tak 

beraturan, tumpang – tindih. Bagi pers kuning, kaidah baku jurnalistik tak 

diperlukan. Pers kuning menggunakan pendekatan jurnalistik SCC, 

singkatan dari sex, conflict, crime (seks, konflik, criminal). Dalam bahasa 

kalangan budayawan, pers kuning lebih banyak mengangkat persoalan dan 

gambar berselera rendah. Pers kuning tak bisa dipercaya karena opini dan 

fakta yang sering disatukan, dibaurkan, dikaburkan, bahkan 

diputarbalikan. 

 

2.5  Konsep Berita 

Manusia banyak sekali menerima informasi dalam setiap kesehariannya. 

Namun, belum tentu seluruh informasi tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah 

berita yang layak dipublikasikan melalui media massa. 

Beberapa ahli jurnalistik mencoba untuk memberikan definisi berita. Di 

antaranya, Charnley dan James M. Neal dalam Haris (2006:64) menuturkan, 

bahwa berita adalah laporan tentang suatu peristiwa, opini, kecenderungan, 
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situasi, kondisi, interpretasi yang penting, menarik, masih baru, dan harus 

secepatnya disampaikan kepada khalayak.  

Selain itu menurut Doug Newsom dan James A Wollert mengemukakan 

dalam definisi sederhana, berita adalah apa saja yang ingin dan perlu diketahui 

orang atau lebih luas lagi oleh masyarakat. Dalam cerita atau berita itu tersirat 

pesan yang ingin disampaikan wartawan kepada pembacanya (Ishwara, 2005:53). 

Berdasarkan materi isinya, berita dapat dikelompokkan ke dalam (Haris, 

2006:67): (1) Berita pernyataan pendapat, ide atau gagasan (talking news), (2) 

Berita ekonomi (economic news), (3) Berita keuangan (financial news), (4) Berita 

politik (political news), (5) Berita sosial kemasyarakatan (social news), (6) Berita 

pendidikan (education news), (7) Berita hukum dan keadilan (law and justice 

news), (8) Berita olah raga (sport news), (9) Berita kriminal (crime news), (10) 

Berita bencana dan tragedi (tragedy and disaster news), (11) Berita perang (war 

news), (12) Berita ilmiah (scientifict news), (13) Berita hiburan (entertainment 

news), (14) Berita tentang aspek-aspek ketertaarikan manusiawi atau minat insani 

(human interest news). 

Menurut Ishwara (2005:53), Nilai berita (news value) menjadi ukuran yang 

berguna, atau yang biasa diterapkan, untuk menentukan layak berita (news 

worthy). Peristiwa-peristiwa yang memiliki nilai berita ini misalnya yang 

mengandung konflik, bencana dan kemajuan, dampak, kemasyhuran, segar dan 

kedekatan, keganjilan, human interest, seks, dan aneka lainnya. 
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2.6  Konstruksi Sosial atas Realitas 

Bungin menjelaskan (2011:81-83), dalam paradigma konstruktivis, realitas 

merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Realitas sosial tidak 

berdiri sendiri tanpa kehadiran individu, baik di dalam maupun di luar realitas 

tersebut. Realitas sosial memiliki makna, manakala realitas sosial dikonstruksi dan 

dimaknakan secara subjektif oleh individu lain sehingga memantapkan realitas 

secara objektif. Setiap individu mengkonstruksi realitas sosial, dan 

merekonstruksinya kedalam dunia realitas, memantapkan realitas itu berdasarkan 

subjektivitas individu lain dalam institusi sosialnya. 

Soetandyo Wignyosoebroto mengatakan bahwa realitas sosial memiliki 

realitas ganda (double reality), di satu sisi memiliki realitas fakta sosial, yaitu 

sistem yang tersusun atas segala apa yang senyatanya di dalam kenyataan yang 

ada, dan di lain pihak adalah sistem normatif, yaitu sistem yang berada di dalam 

mental yang membayangkan segala apa yang seharusnya ada (Bungin,2011:83).  

Peter L. Berger dan Luckmann menjelaskan konstruksi sosial atas realitas 

melalui “The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociological of 

Knowledge” (1996). Teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas terjadi 

secara simultan melalui tiga proses sosial, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan 

internalisasi (Bungin, 2011:183).  

Ketiga proses yang disebut Berger sebagai momen (Eriyanto, 2009:14-15): 
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1) Eksternalisasi adalah suatu usaha pencurahan atau ekspresi diri 

manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. 

2) Objektivasi adalah hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik 

dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasilnya adalah realitas 

objektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil sendiri sebagai 

suatu faktisitas yang berada diluar dan berlainan dari manusia yang 

menghasilkannya. Dengan kata lain, dalam tahap objektivasi ini adalah 

melakukan signifikansi, memberikan tanda bahasa dan simbolisasi 

terhadap benda yang disignifikansi. 

3) Internalisasi merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam 

kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi 

oleh struktur dunia sosial. Macam-macam unsur dari dunia yang 

terobjektifkan kemudian akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar 

kesadarannya serta sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui 

internalisasi inilah, manusia menjadi hasil dari masyarakat. 

 

2.7  Konstruksi Realitas Sosial Media Massa 

Dari konten konstruksi sosial media massa, proses kelahiran konstruksi 

sosial media massa melalui tahap-tahap sebagai berikut; (a)menyiapkan materi 

konstruksi, (b)sebaran konstruksi, (c)pembentukan konstruksi, dan (d)konfirmasi 

(Bungin, 2011:184-189): 
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Tahap menyiapkan materi konstruksi, terdapat beberapa hal penting dalam 

penyiapan materi konstruksi sosial media massa. Hal pertama, keberpihakan 

media massa kepada kapitalisme. Dalam arti media massa digunakan oleh 

kekuatan-kekuatan kapital untuk menjadikan media massa sebagai mesin pencipta 

uang dan pelipatgandaan modal. Semua elemen media massa, termasuk orang-

orang media massa berpikir untuk melayani kapitalisnya, ideologi mereka adalah 

membuat media massa yang laku di masyarakat. Hal kedua, keberpihakan semu 

kepada masyarakat. Bentuk dari keberpihakan ini adalah dalam bentuk empati, 

simpati, dan berbagai partisipasi kepada masyarakat, namun untuk “menjual 

berita” dan menaikkan rating untuk kepentingan kapitalis. Hal ketiga, 

keberpihakan kepada kepentingan umum. Bentuk keberpihakan kepada 

kepentingan umum adalah visi setiap media massa dalam arti sesungguhnya. Jadi, 

dalam menyiapkan materi konstruksi, media massa memosisikan diri pada tiga hal 

tersebut, namun umumnya keberpihakan kepada kepentingan kapitallis menjadi 

sangat dominan mengingat media massa adalah mesin produksi kapitalis yang 

mau atau tidak harus menghasilkan keuntungan. 

Selanjutnya, tahap sebaran konstruksi. Pada tahap sebaran konstruksi 

media massa dilakukan melalui strategi media massa. Pada umumnya, sebaran 

konstruksi sosial media massa menggunakan model satu arah, di mana media 

menyodorkan informasi sementara konsumen media tidak memiliki pilihan lain 

kecuali mengkonsumsi informasi itu.  Model satu arah ini terutama terjadi pada 

media cetak. Prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial media massa adalah 

semua informasi harus sampai pada pemirsa atau pembaca secepatnya dan 
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setepatnya berdasarkan pada agenda media. Apa yang dipandang penting oleh 

media, menjadi penting pula bagi pemirsa atau pembaca. 

Kemudian, tahap pembentukan konstruksi. Pada tahap pembentukan 

konstruksi terbagi menjadi dua, yakni pembentukan konstruksi realitas dan 

pembentukan konstruksi citra. Pembentukan konstruksi realitas terjadi dimana 

pemberitaan telah sampai pada pembaca dan pemirsanya melalui tiga tahap secara 

generik. Pertama, konstruksi realitas pembenaran adalah konstruksi pembenaran 

sebagai suatu bentuk konstruksi media massa yang terbangun di masyrakat yang 

cenderung membenarkan apa saja yang ada (tersaji) di media massa sebagai 

sebuah realitas kebenaran. Dengan kata lain, informasi media massa sebagai 

otoritas sikap untuk membenarkan sebuah kejadian. Kedua, kesediaan 

dikonstruksi oleh media massa adalah sikap generik dari tahap yang pertama. 

bahwa pilihan seseorang untuk menjadi pembaca dan pemirsa media massa adalah 

karena pilihannya untuk bersedia pikiran-pikirannya dikonstruksi oleh media 

massa.  Ketiga, sebagai pilihan konsumtif di mana seseorang secara habit 

tergantung pada media massa. Media massa adalah bagian kebiasaan hidup yang 

tak bisa dilepaskan. Tanpa hari tanpa menonton televisi, tanpa hari tanpa 

membaca koran, tanpa hari tanpa mendengar radio, dan sebagainya. 

Selanjutnya, pembentukan konstruksi citra adalah bangunan yang 

diinginkan oleh tahap konstruksi, yang pada media massa terbentuk dalam dua 

model yaitu, model good news dan model bad news. Model good news adalah 

sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksi suatu pemberitaan sebagai 

pemberitaan yang baik dari sesungguhnya kebaikan yang ada pada objek itu 
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sendiri. Sedangkan model bad news adalah sebuah konstruksi yang cenderung 

mengkonstruksi kejelekan atau cenderung memberi citra buruk pada objek 

pemberitaan sehingga terkesan lebih buruk dari sesungguhnya sifat buruk yang 

ada pada objek pemberitaan itu sendiri. Setiap pemberitaan memiliki tujuan-tujuan 

tertentu dalam model pencitraan di atas. Jadi, umpamanya pada kasus pemberitaan 

kriminal, maka model bad news menjadi tujuan akhir, di mana terbentuknya citra 

buruk sebagai penjahat, koruptor, terdakwa, maupun buronan. 

Terakhir, tahap konfirmasi. Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa 

maupun pembaca dan pemirsa memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap 

pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. 

Dalam Sobur (2009:88), pekerjaan media pada hakikatnya adalah 

mengkonstruksikan realitas. Tuchman (1980) menjelaskan disebabkan sifat dan 

faktanya bahwa pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, 

maka seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan (constructed 

reality). Pembuatan berita di media pada dasarnya tak lebih dari penyusunan 

realitas-realitas hingga membentuk sebuah “cerita”. Isi media adalah hasil para 

pekerja media mengkonstruksikan berbagai realitas yang dipilihnya dengan 

bahasa sebagai perangkat dasarnya.  

Kegiatan jurnalistik memang menggunakan bahasa sebagai bahan baku 

guna memproduksi berita. Akan tetapi, bagi media, bahasa bukan sekedar alat 

komunikasi untuk menyampaikan fakta, informasi, atau opini. Bahasa juga bukan 

sekedar alat komunikasi untuk menggambarkan realitas, namun juga menentukan 
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gambaran atau citra tertentu yang hendak ditanamkan kepada publik (Sobur, 

2009:89). 

 

2.8  Framing 

Pengertian framing dapat dimengerti secara sederhana, yaitu bagaimana 

sebuah peristiwa dibingkai. Menurut Eriyanto (2009:66), framing adalah 

pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh 

media. Proses pembentukan dan konstruksi realitas itu, hasil akhirnya adalah 

adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. 

Terdapat dua aspek dalam framing (Eriyanto, 2009:69-70). Pertama, 

memilih fakta/realitas. Proses pemilihan fakta ini didasarkan pada asumsi, 

wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta 

ini selalu terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilih (included) dan apa yang 

dibuang (excluded). Intinya, peristiwa dilihat dari sisi tertentu. Akibatnya, 

pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu 

media dengan media lain. 

Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta 

yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, 

kalimat dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan 

sebagainya. Bagaimana fakta yang sudah dipilih tersebut ditekankan dengan 

pemakaian perangkat tertentu: penempatan yang mencolok (menempatkan di 

headline depan, atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk 

mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika 
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menggambarkan orang/peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol 

budaya, generalisasi, simplifikasi, dan pemakaian kata yang mencolok, gambar, 

dan sebagainya. 

2.8.1 Konsep Framing 

Framing berhubungan dengan pendefinisian realitas. Bagaimana peristiwa 

dipahami, sumber siapa yang diwawancarai. Semua elemen tersebut tidak 

dimaknai semata sebagai masalah teknis jurnalistik, tetapi sebuah praktik. 

Peristiwa yang sama bisa menghasilkan berita dan pada akhirnya realitas yang 

berbeda ketika peristiwa tersebut dibingkai dengan cara yang berbeda (Eriyanto, 

2009:139-140).  

Berikut ini adalah beberapa pengertian framing yang disampaikan oleh 

beberapa ahli (Eriyanto, 2009:67-68). 

Tabel 2.1 

Pengertian Framing 

Robert N. Entman Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian 

tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan 

aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-

informasi dalam konteksa yang khas sehingga sisi tertentu 

mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi lain. 

William A. Gamson Cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir 

sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna 

peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu 

wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah 

kemasan. Kemasan itu semacam skema atau struktur 

pemahaman yang digunakan individu untuk 

mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, 
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serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia 

terima. 

Todd Gitlin Strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk dan 

disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada 

khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam 

pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian 

khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, 

pengulanga, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari 

realitas. 

Davis E. Snow dan 

Robert Benford 

Pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi 

yang relevan. Frame mengorganisasikan sistem 

kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, 

anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat 

tertentu. 

Amy Binder Skema interpretasi yang digunakan oleh individu untuk 

menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasi, dan 

melabeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung. 

Frame mengorganisir peristiwa yang kompleks ke dalam 

bentuk pola yang mudah dipahami dan membantu individu 

untuk mengerti makna peristiwa. 

Zhongdang Pan dan 

Gerald M. Kosicki 

Strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat 

kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, 

menafsirkan peristiwa dan dihubungkan dengan rutinitas 

dan konvensi pembentukan berita. 

 

Berdasarkan pengertian framing dari tabel tersebut, dapat ditarik benang 

merah bahwa framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif 

atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan 

menulis berita (Eriyanto, 2009:68). 

Untuk lebih mudah dimengerti, analisis ini mencermati strategi seleksi, 

penonjolan, dan petautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih 
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menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak 

sesuai perspektifnya (Sobur, 2009:162). 

 

2.9  Analisis Framing 

Pada dasarnya, analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan 

analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media (Sobur, 2009:161).  

Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan 

dibingkai oleh media. Tiap hari kita menyaksikan dan membaca bagaimana 

peristiwa yang sama diberitakan secara berbeda oleh media (Eriyanto, 2009:10). 

Dalam analisis framing, yang menjadi pusat perhatian adalah pembentukan 

pesan dari teks. Framing melihat bagaimana pesan/peristiwa dikonstruksi oleh 

media. Bagaimana wartawan mengkonstruksi peristiwa dan menyajikannya 

kepada khalayak pembaca (Eriyanto, 2009:11). 

Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis 

untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) 

dibingkai oleh media. Bagaimana media memahami dan memaknai realitas, dan 

dengan cara apa realitas itu ditandakan, hal inilah yang menjadi pusat perhatian 

dari analisis framing. Praktisnya, ia digunakan untuk melihat bagaimana aspek 

tertentu ditonjolkan atau ditekankan oleh media (Eriyanto, 2009:3). 
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2.10 Efek Framing 

Eriyanto (2009:139) menjelaskan framing berhubungan dengan 

pendefinisian realitas. Bagaimana peristiwa dipahami, sumber siapa yang 

diwawancarai. Dalam Eriyanto (2009:140) mengenai efek framing yang paling 

mendasar adalah realitas sosial yang begitu kompleks, penuh dimensi dan tidak 

beraturan disajikan dalam berita sebagai sesuatu yang sederhana, beraturan, dan 

memenuhi logika tertentu. 

Penjelasan efek framing menurut Eriyanto (2009: 141-142), menonjolkan 

aspek tertentu-mengaburkan aspek lain. Framing umumnya ditandai dengan 

menonjolkan aspek tertentu dari realitas. Dalam penulisan sering disebut sebagai 

fokus. Berita secara sadar atau tidak diarahkan pada aspek tertentu. Akibatnya, 

yang terjadi adalah ada aspek lainnya yang tidak mendapatkan perhatian yang 

memadai. Kemudian menampilkan sisi tertentu-melupakan sisi lain. Menampilkan 

aspek tertentu menyebabkan aspek lain yang penting dalam memahami realitas 

tidak mendapatkan liputan yang memadai dalam berita. Terakhir, menampilkan 

aktor tertentu-menyembunyikan aktor lainnya. Berita seringkali juga 

memfokuskan pemberitaan pada aktor tertentu. Tentu saja tidak salah, tetapi efek 

yang terlihat adalah memfokuskan pada satu pihak atau aktor tertentu 

menyebabkan aktor lain yang mungkin relevan dan penting dalam pemberitaan 

menjadi tersembunyi. 
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Secara singkat efek framing dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Mendefinisikan realitas tertentu Melupakan definisi lain atas realitas 

Penonjolan aspek tertentu Pengaburan aspek lain 

Penyajian sisi tertentu Penghilang sisi lain 

Pemilihan fakta tertentu Pengabaian fakta lain 

  

 

2.11 Kekerasan Terhadap Anak 

Dalam The Social Work Dictionary, Barker (1987:1) mendefinisikan abuse 

sebagai “improper behavior intended to cause physical, psycological, or financial 

harm to an individual or group”, dengan kata lain kekerasan dapat diartikan 

sebagai perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara 

fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok 

(Huraerah, 2007:47). 

Selanjutnya, dalam Huraerah (2007:47) Barker (1987:23) menjelaskan 

juga definisi tentang child abuse: 

Child abuse, yaitu “the reccurent infliction of physical or 

emotional injury on a dependent minor, through intentional 

beatings, uncontrolled corporal punishment, persistent redicule 

and degradation, or sexual abuse, usually commited by parents or 

others in charge of the child’s care” 

Dengan kata lain kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai tindakan 

melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang 
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ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, 

degradasi, dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan 

para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak (Huraerah, 

2007:47). 

Bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap anak, menurut Suharto dalam 

Huraerah (2007:48): 

1) Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan 

penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-

benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada 

anak. 

2) Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian 

kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film 

pornografi kepada anak. 

3) Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra-kontak 

seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, 

sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak 

seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, 

perkosaan, eksploitasi seksual). 

4) Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan 

eksploitasi anak. 

Definisi tentang kekerasan seksual dapat dilihat secara luas, Suyanto 

(2013:262) menjelaskan pengertian kekerasan seksual sebagai berikut: 

“Pelecehan seksual dan kekerasan seksual atau perkosaan 

sesungguhnya bukan sekedar bentuk pelanggaran hukum terhadap 
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hak orang lain yang tergolong tindak kriminal. Tetapi lebih dari 

itu “ia” adalah sebuah peristiwa kekerasan seksual yang 

dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatarbelakangi 

oleh nilai sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias 

gender.” 

Mengacu pada pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan 

seksual termasuk kedalam tindakan kriminal. Menurut Wignjosoebroto (1997) 

dalam Suyanto (2013:262), tindak perkosaan sendiri secara sederhana dapat 

didefinisikan sebagai sebuah usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-

laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan/atau 

hukum yang berlaku adalah melanggar. 

Faktanya, dalam tiga tahun terakhir ini, jumlah kasus kekerasan seksual 

terhadap anak terus mengalami peningkatan. Menurut Ketua Komisi Nasional 

Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, dalam Kompas edisi 14 Januari 2013 

menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak bisa dianggap remeh. 

Dari 2.456 kasus kekerasan pada anak tahun 2010, sebanyak 1.178 kasus atau 48 

persen diantaranya berupa kekerasan seksual. Persentase itu pada 2011 naik 

menjadi 52 persen dari 2.509 kasus, dan pada 2012 naik lagi menjadi 62 persen 

dari total 2.637 kasus. 

Peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual selama tiga tahun terakhir ini 

tentu sangat memprihatinkan. Agar martabat anak bangsa dapat lebih dihormati, 

dibutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak untuk mengantisipasi terjadinya 

perlakuan menyimpang yang tidak manusiawi dan mengatasinya secara lebih 

intensif. 
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Perlu diketahui juga bahwa dehumanisasi dapat dipahami sebagai proses 

memudarnya atau menghilangnya sisi kemanusiaan seseorang, karena cenderung 

diperlakukan layaknya komoditas atau sekedar sebagai objek penderitaan saja 

(Suyanto, 2013:426).Dijelaskan dalam Suyanto (2013:423), agar tidak terjadi 

proses dehumanisasi yang makin parah dan memojokkan anak, beberapa langkah 

yang perlu dikembangkan ialah:  

Pertama, yang terpenting adalah bagaimana menyusun sebuah strategi dan 

langkah aksi yang benar-benar nyata untuk membongkar dikotomi domestik 

publik dalam persoalan anak.  

Kedua, menumbuhkan kepekaan elite politik dan aparat di birokrasi 

pemerintah terhadap persoalan kelangsungan masa depan anak-anak rawan.  

Ketiga, untuk memperoleh platform politik tentang pentingnya investasi 

yang signifikan bagi kegiatan dan fasilitas pelayanan dasar bagi anak-anakseperti 

pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan hukum dari perlakuan salah, 

diskriminasi, dan eksploitasi, serta perhatian yang serius terhadap anak yang 

menjadi korban dislokasi sosial, maka yang dibutuhkan adalah advokasi dan 

kepedulian para birokrat sebagai perencana program.  

Keempat, menumbuhkan potensi swakarsa dan mendorong proses 

pembentukan mekanisme penanganan anak rawan yang bersifat konsteksual, 

khususnya ditingkat komunitas melalui bantuan LSM dan CBO. 

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak dapat dipahami terkait hak anak serta hukuman bagi 
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para pelaku kekerasan terhadap anak. Hukuman bagi para pelaku kekerasan 

seksual terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 Ayat 1 yang 

berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukaan persetubuhan dengannya atau dengan orang 

lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

 Selain itu, perlu diketahui juga bahwa hak anak Indonesia untuk 

mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan dilindungi dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara 

lain Pasal 1 Ayat 12, menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi 

manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah dan negara. Kemudian, pada Pasal 13 Ayat 1, menyatakan 

bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana 

pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari 

perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. 

penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; f. 

perlakuan salah lainnya. 

Sebagai sebuah masalah, tindak kekerasan yang dialami anak-anak 

merupakan sebuah masalah sosial yang membutuhkan perhatian kolektif dari 

seluruh komponen masyarakat. Beberapa hal yang direkomendasi dan dinilai perlu 
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dilakukan untuk mengeliminasi, mencegah, dan menangani, kasus child abuse 

adalah (Suyanto, 2013:83-86): 

Pertama, Untuk menumbuhkan minat, perhatian, dan empati seluruh 

masyarakat terhadap permasalahan tindak kekerasan yang dialami anak-anak, 

langkah awal yang dibutuhkan adalah bagaimana menyadarkan kepada 

masyarakat bahwa masalah ini tidak cukup hanya kita sikapi dengan sekadar 

berbelaskasihan kepada anak yang menjadi korban atau mengutuk keras perlakuan 

orang-orang yang tega menganiaya anak. Bersedia melaporkan kasus child abuse 

yang terjadi di sekitar kita kepada lembaga yang memiliki otoritas menangani soal 

ini, baik itu aparat kepolisisan maupun lembaga sosial di masyarakat yang 

memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan sosial kepada anak-anak, 

khususnya anak yang menjadi korban dari perlakuan salah masyarakattermasuk 

korban perlakuan salah dari orang tua kandungnya sekalipun. 

Kedua, yang dibutuhkan saat ini agar tercipta perhatian publik yang benar-

benar intensif terhadap kasus child abuse adalah dukungan dari kalangan insan 

pers untuk bersedia menempatkan isu child abuse ini dalam kolom atau porsi 

pemberitaan yang lebih proporsional dan menarik perhatian khalayak. Perlunya 

memberikan visi yang benar-benar baik kepada para wartawan dan para pekerja di 

media massa agar mereka dapat melaporkan kasus child abuse dalam perspektif 

yang benar-benar terarah. 

Ketiga, di lingkungan masyarakat, lembaga lokal yang dapat dijadikan 

pioner atau agen untuk me-monitoring kasus child abuse yang terjadi di 

masyarakat yaitu LSM Lokal, pondok pesantren,  forum arisan, kelompok PKK, 
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Karang Taruna, remaja masjid, pengurus RT/RW, forum keagamaan, pengajian, 

dan yasinan. Hanya persoalannya kemudian, pemahaman, kesadaran, dan visi 

orang-orang dan lembaga itu terhadap persoalan anak---khususnya masalah child 

abuse. 

2.11.1 Kekerasan Terhadap Anak dan Media 

Kasus kekerasan terhadap anak sulit diungkap ke permukaan atau 

merupakan fenomena gunung es. Meskipun kasusnya sudah sering 

teridentifikasi, proses penyelidikan dan peradilan sering sangat terlambat 

(Huraerah, 2007:61). Menurut Suharto, kesulitan dalam mengungkap 

kasus kekerasan terhadap anak bisa disebabkan oleh faktor internal 

maupun struktural (Huraerah, 2007:61), yaitu: 

1) Penolakan korban sendiri. Korban tidak melaporkannya karena takut 

pada akibat yang kelak diterima baik dari si pelaku (adanya ancaman) 

maupun dari kejadian itu sendiri (traumatis, aib). 

2) Manipulasi pelaku. Pelaku yang umumnya orang yang lebih besar 

(dewasa) sering menolak tuduhan (setidaknya di awal proses 

penyelidikan) bahwa dia adalah pelakunya. Strategi yang digunakan 

adalah pelaku menuduh anak melakukan kebohongan atau mengalami 

“wild imagination”. 

3) Keluarga yang mengalami kasus menganggap bahwa kekerasan 

terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap. 
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4) Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga 

(hubungan orang tua-anak, suami-istri) tidak patut dicampuri oleh 

masyarakat. 

5) Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas “tanda-tanda” pada diri 

anak yang mengalami kekerasan, khususnya pada kasus sexual abuse, 

karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat jelas. 

6) Sistem dan prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan 

jelas oleh masyarakat luas. 

Dari beberapa faktor kesulitan dalam mengungkap kasus kekerasan 

terhadap anak, media massa dapat menjadi sarana untuk 

mengungkapkannya ke publik. Seperti yang dijelaskan oleh Huraerah 

(2007:62), sebagai suatu kasus yang tergolong tabu dan disadari melanggar 

batas-batas etika, ditengarai kasus-kasus kekerasan kebanyakan jarang 

terekspos ke luar, dan kalaupun kemudian diketahui umum biasanya berkat 

peran dan keterlibatan media massa. 

Dalam bukunya yang berjudul “Masalah Sosial Anak”, Suyanto 

(2013:84) menjelaskan agar tercipta perhatian publik yang benar-benar 

intensif terhadap kasus child abuse adalah dukungan dari kalangan insan 

pers untuk bersedia menempatkan isu child abuse ini dalam kolom atau 

porsi pemberitaan yang lebih proposional dan menarik perhatian khalayak. 

Perlunya memberikan visi yang benar-benar baik kepada para wartawan 

dan para pekerja di media massa agar mereka dapat melaporkan kasus 

child abuse dalam perspektif yang benar-benar terarah. Yang dimaksud 
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terarah adalah menempatkan posisi anak sebagai korban yang tak berdaya, 

yang membutuhkan uluran tangan dari semua pihak. 
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2.12 Kerangka Pemikiran 
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