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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

Dewasa ini manusia pada umumnya tidak bisa terlepas dari informasi 

yang diberikan oleh media massa. Hal ini yang membuat munculnya media 

massa atau pers yang menunjang menyebarnya informasi kepada khalayak 

seperti media cetak dan media elektronik. 

Cangara (2018:123-126) mengatakan bahwa media merupakan alat 

atau sarana yang digunakan dalam kegiatan penyampaian pesan dari 

komunikator kepada khalayak atau yang biasa disebut komunikan, sedangkan 

yang dimaksud media massa sendiri adalah alat yang digunakan dalam 

penyampaian pesan dari sumber (komunikator) kepada khalayak (komunikan) 

dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan 

televisi. 

Media massa atau pers memiliki tuntutan yakni menyebarluaskan 

berita kepada khalayak mengenai sebuah peristiwa. Sebagaimana tuntutan 

tersebut menurut UU No. 40/1999 tentang pers, media massa atau pers 

memiliki fungsi yakni menginformasikan (to inform), mendidik (to educate), 

menghibur (to entertain), dan pengawasan sosial (social control) –pengawas 

perilaku publik dan usaha. 

Perkembangan teknologi yang dinilai sangat pesat, kini media 

konvensional seperti media cetak tengah ditinggalkan dan lahirlah media baru 

berupa media daring atau media online. Media daring atau media online 

memiliki beberapa keunggulan salah satunya mempermudah dalam mengakses 

informasi baik dalam segi luar negeri ataupun dalam negeri. Media online 

menyuguhkan berita yang tidak dibatasi aksesnya bahkan pembaca bisa 

mengakses berita dari beberapa tahun terakhir. 

Menurut Trianton (2016: 118), media online memiliki arti yakni media 

massa yang tersaji secara online pada situs atau website yang dapat diakses 

oleh seluruh orang melalui koneksi atau sambungan internet dengan barang 

atau perangkat elektronik, seperti ponsel atau gadget. 

Tak dipungkiri, kini khalayak lebih sering menggunakan smartphone 

maka dari itu khalayak dengan mudahnya bisa mengakses berita yang sedang 

naik atau panas. 
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Pada awal tahun 2020, Tanah Air digegerkan oleh sebuah virus yang 

berasal dari negeri tirai bambu, China. Virus yang menyerang sistem 

pernapasan pada manusia ini dijuluki SARS-CoV-2 atau Corona. Virus ini 

mulai menyebar luas di Indonesia dengan 893 kasus per tanggal 26 Maret 

2020 dan memakan korban jiwa sebanyak 78 orang. Hingga per 28 Januari 

2021, Indonesia memecahkan kasus positif 1,024,298 jiwa dan meninggal 

sebanyak 28,855 jiwa. (Mediaindonesia.com). 

Virus Corona ini selain memakan korban jiwa juga membuat 

perekonomian dunia terpuruk. Dana Moneter Internasional (IMF) 

memprediksi output ekonomi dunia tahun ini akan menyusut hampir 5%, atau 

hampir 2% lebih buruk dari perkiraan yang dirilis pada bulan April. 

(BBC.com) 

Selain berdampak terhadap bidang kesehatan dan bidang ekonomi, 

virus corona ini juga meresahkan dunia pendidikan. Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan banyak negara di 

dunia saat ini mengalami tantangan menerapkan kegiatan belajar dari rumah. 

Lebih lanjut Nadiem mengungkapkan persiapan dalam melakukan 

pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau remote learning biasanya akan 

membutuhkan waktu sekitar 5 tahun. Namun, sambung Nadiem, pandemi 

COVID-19 mengharuskan masyarakat untuk beradaptasi dalam melakukan 

PJJ. (Detik.com). 

Pada Oktober 2020, seluruh dunia termasuk Indonesia mendapatkan 

titik terang dari pandemi akibat Virus Corona. China pada akhirnya membuat 

sebuah vaksin yang sekiranya dapat menyembuhkan pandemi ini. Tiga 

perusahaan raksasa pengembang vaksin di China menjadi salah satu kandidat 

yang dipercaya oleh berbagai negara untuk mengatasi pandemi akibat Virus 

Corona ini.  

Desas-desus pemerintah membeli vaksin covid-19 sudah terdengar 

sebelum Oktober 2020 pasalnya berita ini dipublish oleh media diseluruh 

Indonesia secara serempak. Namun, baru awal Oktober ini, masyarakat dibuat 

tenang akan vaksin ini karena pada awal November 2020 seluruh masyarakat 

Indonesia akan disuntik secara serempak. 

1,2 Juta Vaksin dari Sinovac pun tiba di Indonesia 7 Desember 2020 

tetapi hingga saat ini belum ada hasil uji klinis fase III yang pasti dari ketiga 

vaksin tersebut. Bio Farma sendiri mengatakan bahwa uji klinis fase III akan 

rampung pada pertengahan atau akhir Januari 2021. Sehingga penggunaan 

vaksin ini harus ada izin dari Badan POM terkait izin EUA (Emergency Use 

Authorization). 

https://www.detik.com/tag/nadiem-makarim
https://www.detik.com/tag/covid_19
https://www.detik.com/tag/covid_19
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Hal ini rupanya membuat masyarakat bertanya-tanya tentang 

keamanan vaksin covid-19. Berita terkait juga dipublish Kompas.com dan 

Mediaindonesia.com. 

Intensitas Kompas.com pada pemberitaan mengenai vaksinasi covid-19 

tercatat sebanyak 35 berita dalam periode bulan Oktober dan tercatat 53 berita 

dipublikasi oleh Mediaindonesia.com. Terdapat beberapa isu yang diangkat 

oleh Kompas.com yakni penerima vaksin covid-19, harga vaksin covid-19, 

dan proses uji klinis/uji coba vaksin. Adapun Mediaindonesia.com di 

antaranya kesiapan pemerintah terhadap vaksinasi, efek vaksinasi, 

keamanan/manfaat vaksin covid-19, serta keraguan dalam vaksinasi. 

J.B Wahyudi dalam Indah Suryawati (2011:69) berpendapat berita 

sebagai laporan peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting dan 

menarik bagi sebagian khalayak, masih baru dan dipublikasi secara luas 

melalui media massa. Peristiwa atau pendapat tidak dapat menjadi berita bila 

tidak dipublikasikan media massa secara periodik.  

Dari puluhan berita vaksinasi covid-19 yang disajikan, Kompas.com 

dan Mediaindonesia.com menyajikan topik yang berbeda-beda. Perbedaan 

tersebut merupakan wewenang dari redaksi pada kedua media yang diacu. 

Selain wewenang dari redaksi, pemilik media juga ikut andil dalam pemilihan 

sebuah berita. Perbedaan itu terlihat jelas pada portal berita 

Mediaindonesia.com yang mana pemilik media tersebut ialah Surya Paloh. 

Mediaindonesia.com dikenal sebagai salah satu media massa yang berada di 

barisan pendukung Joko Widodo. 

Dalam hal ini, pemberitaan seputar vaksinasi covid-19 pada portal 

berita Mediaindonesia.com terlihat adanya keberpihakan kepada Joko 

Widodo. Sebaliknya, Kompas.com tampak negatif dalam pemberitaan tentang 

Joko Widodo dan juga tentang vaksinasi covid-19. Kompas.com ketara ingin 

mengupas lebih dalam tentang vaksin dan alasan mengapa Joko Widodo 

membeli vaksin tersebut. 

Merujuk penjelasan di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana 

kecenderungan pemberitaan oleh kedua media yang mempunyai ideologi yang 

berbeda. Dengan ini peneliti mengangkat analisis isi pada portal berita 

Kompas.com dan Mediaindonesia.com sebagai objek penelitian dengan topik 

pemberitaan vaksinasi covid-19. Alasan peneliti memilih tenggat waktu di 

bulan Oktober 2020, karena dalam bulan tersebut Kompas.com dan 

Mediaindonesia.com meluncurkan berita yang sedang hangat dibincangkan 

terkait vaksinasi covid-19 seperti mekanisme penerima vaksin dan penyuluhan 

pemerintah tentang vaksinasi covid-19 kepada masyarakat. 
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Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti akan mengkaji 

lebih jauh lagi tentang kecenderungan berita vaksinasi covid-19 pada 

Kompas.com dan Mediaindonesia.com. Adapun judul pada penelitian ini 

“Kecenderungan Berita Vaksinasi Covid-19 Pada Kompas.com dan 

Mediaindonesia.com Periode Oktober 2020” 

1. 2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah: bagaimana kecenderungan berita vaksinasi covid-19 

pada Kompas.com dan Mediaindonesia.com periode Oktober 2020? 

1. 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. 3. 1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yakni: mengetahui 

kecenderungan berita vaksinasi covid-19 pada Kompas.com dan 

Mediaindonesia.com  periode Oktober 2020? 

1. 3. 2 Manfaat Penelitian 

1. 3. 2. 1 Secara Teoritis 

Peneliti berharap kelak penelitian ini dapat 

memberikan informasi serta memperkaya wacana bagi 

perkembangan Ilmu Komunikasi khususnya dalam kajian 

analisis isi melalui berita-berita yang disajikan. 

1. 3. 2. 2 Secara Praktis 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat 

memberikan gambaran bagaimana kecenderungan sebuah 

isi pesan yang diagendakan oleh media seperti hal-hal apa 

sajakah yang mempengaruhi pemberitaan vaksinasi covid-

19 pada Kompas.com dan Mediaindonesia.com. 

  

 

 

 


