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ABSTRAK

Latar belakang: Tim nasional (timnas) Indonesia merupakan tim sepak bola
kebanggaan warga Indonesia, namun di era modern mereka sangat minim prestasi. Di tahun
2020 PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) menunjuk pelatih asal Korea Selatan yakni
Shin Tae-yong untuk menangani timnas Indonesia. Media olahraga berlomba-lomba untuk
memberitakan tentang perekrutan pelatih baru tersebut dengan ideologinya masing-masing,
termasuk Skor.id. Media online Skor.id merupakan media yang hanya menyampaikan berita
tentang olahraga, dengan prosentase 80% berita sepak bola, sisanya berita cabang olahraga
lainnya. Skor.id selalu memberitakan perkembangan timnas Indonesia termasuk pelatih
barunya ini, Shin Tae-yong. Skor.id memiliki cara yang berbeda dalam menyajikan atau
mengkonstruksi suatu realitas. Peneliti memilih enam berita untuk dianalisis terkait dengan
pemberitaan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Untuk melihat pembingkaian berita,
peneliti menggunakan analisis framing dengan model Robert N. Entmant. Hasil Penelitian
menunjukkan bahwa Skor.id berusaha menggiring opini publik lewat berita yang disajikan
melalui sudut pandang isi berita dan pemilihan narasumber. Sudut pandang dari seluruh isi
berita yang disajikan Skor.id adalah kinerja yang bagus ditunjukkan oleh pelatih timnas
Indonesia Shin Tae-yong saja. Tidak ada informasi-informasi negatif yang mengarah kepada
Shin Tae-yong tertera di dalam berita. Jadi, Skor.id mengulang-ulang berita kinerja bagus Shin
Tae-yong dengan menyajikan headlined dan badan berita yang lebih mendukung Shi Tae-yong
dan sebagian besar substansi isi beritanya sama. Meski begitu, pembingkaian berita oleh
Skor.id peneliti nilai masih dalam ambang batas wajar. Dari hasil analisis yang dilakukan,
peneliti menemukan masih adanya upaya dari Skor.id untuk melakukan pendekatan ke arah
objektivitas dalam mengonstruk realitas media, karena realitas media yang terbentuk tidak
begitu berjarak atau masih relevan dengan realitas yang ada.

Kata kunci : Analisis Framing, Timnas Indonesia, Shin Tae-yong

PENDAHULUAN

Datangnya sebuah informasi tidak terlepas dari peran media massa. Selain komunikasi

secara langsung, manusia juga mengonsumsi media massa sebagai sumber untuk memenuhi

kebutuhan informasinya. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, maka media

massa pun ikut berkembang dengan hadirnya media online.

Media online termasuk dalam media baru dan seiring perkembangannya media online

menjadi media yang digemari oleh khalayak, karena selain mudah untuk dikonsumsi,

informasi juga dapat diperoleh lebih cepat dan aktual.

Seperti halnya media massa lainnya, pada media online wartawan juga berperan

penting dalam pemberitaan. Dengan berbagai pemberitaan dan informasi yang telah

disampaikan, tidak sedikit khalayak yang merespon atau memberikan feedback kepada

media tentang pemberitaan tersebut, sehingga khalayak juga bisa beropini atau berpendapat

tentang informasi yang didapat.

Selain peran penting wartawan, ada pula pihak lain yang mempengaruhi isi dan alur
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pemberitaan, terlihat dari dari mana media tersebut didirikan dan juga kepemilikan media.

Jika masyarakat cermat akan mudah melakukan literasi media, mudah memahami keutuhan

suatu berita, terdapat sebuah kepentingan yang dibingkai oleh pemilik media, sehingga

pemilik media dapat mempengaruhi isi pemberitaan.

Dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian terhadap salah satu media online,

yaitu Skor Indonesia (Skor.Id). Situs ini diluncurkan pada Oktober 2019, Skor Indonesia

menyajikan 80% berita sepak bola dan 20% berita olahraga lainnya seperti bulutangkis,

olimpic, hingga esport.

Skor Indonesia merupakan bagian dari media cetak atau koran olahraga yang cukup

ternama di Indonesia, yakni Top Skor yang telah lebih dulu lahir. Dengan nama besar koran

tersebut menjadi alasan peneliti untuk memilih Skor Indonesia. Selain nama besar

pendahulunya, alasan peneliti adalah Skor Indonesia merupakan media yang lebih fokus

membahas sepak bola nasional dengan kemasan berita yang menarik, sehingga akan lebih

fokus terhadap masalah atau peristiwa yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pembingkaian pemberitaan tentang

pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong pada media online. Pelatih Timnas Indonesia yang

baru saja direkrut oleh PSSI ini ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola nasional, tak

hanya profil atau prestasi yang telah didapat, namun kontroversi pemberitaan pelatih Shin

Tae-yong sangat menarik perhatian khalayak. Dari pemilihan kursi pelatih Timnas Indonesia

dan perdebatan dengan pihak official kepelatihan di Timnas Indonesia.

MANFAAT PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana media online Skor Indonesia melakukan pendefinisian

masalah pemberitaan citra pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong

2. Untuk mengetahui bagaimana media online Skor Indonesia memperkirakan penyebab

atau sumber masalah dalam pemberitaan citra pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong

3. Untuk mengetahui bagaimana media online Skor Indonesia membuat keputusan moral

atau penilaian atas penyebab masalah pemberitaan citra pelatih timnas Indonesia Shin

Tae-yong

4. Untuk mengetahui bagaimana media online Skor Indonesia menekankan penyelesaian

pemberitaan citra pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong
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METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan

studi analisis framing pendekatan analisis. Metode ini dianggap mampu membedah

bagaimana cara media membingkaikan pesan yang terkandung dalam berita. Penelitian ini

menggunakan metode analisis framing model Robert N. Entman, dalam metodenya terdapat

empat kategori, yaitu define problems (pendefinisian masalah), diagnose cause

(memperkirakan penyebab atau sumber masalah) make moral judgement (membuat

keputusan moral atau penilaian atas penyebab masalah), dan treatment recommendation

(menekankan penyelesaian).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah berita yang bersumber dari Skor.Id mengenai

Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia. Dilihat dari pemberitaan yang ditampilkan

oleh Skor.id pemberitaan tentang Shin Tae-yong pada bulan September 2020 ada sekitar 27

berita. Jika dikorelasikan menggunakan analisis framing model Robert N. Entman ada enam

berita yang dapat dianalisis menggunakan empat tahapan dalam membingkai suatu berita.

Alasan pemilihan enam berita tersebut karena banyak opini yang beredar tentang

penunjukan pelatih baru timnas Indonesia tersebut, banyak yang meragukan dan tidak

sedikit juga yang mendukung dan menaruh kepercayaan terhadap pelatih baru ini,

sedangkan Skor.id banyak berita positif Shin Tae-yong yang ditampilka



5

KERANGKA PEMIKIRAN

Sebagai makhluk sosial, manusia sangat bergantung terhadap lingkungan dan orang

lain, sehingga manusia membutuhkan cara untuk berhubungan antar manusia, usaha untuk

berhubungan antar manusia tersebut bisa dinamakan proses komunikasi. Dengan

berkomunikasi manusia dapat memahami keinginan dan tujuan antar manusia sehingga

proses komunikasi sangat dibutuhkan makhluk sosial.

Definisi komunikasi menurut Hoetta (2002:9) komunikasi suatu usaha manusia dalam

menyampaikan pesan atau isi pernyataan kepada manusia lain. Dalam hal ini manusia

berusaha menyampaikan isi pernyataan kepada manusia lain agar pesannya dapat

tersampaikan. Orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator sedangkan orang yang

menerima pesan disebut Komunikan.

Komunikasi tidak hanya sekedar menerima pesan dari komunikator melainkan juga

komunikan juga dapat menyortir atau menyaring pesan yang masuk sehingga makna dari

penyampai pesan diterima dengan baik dan juga dapat bertukar pesan dengan cara melakukan

umpan balik yang dimengerti dan dipahami antara komunikator dan komunikan.

Sedangkan Komunikasi massa merupakan proses komunikasi yang menggunakan

media sebagai saluran atau alat komunikasi yang berfungsi menyalurkan pesan dari

komunikator kepada komunikan secara masal, berjumlah banyak, dan menyebar ke berbagai

tempat, dan juga menimbulkan efek.

Menurut Bittner dalam Elvinaro dan Lukiati (2005:3) komunikasi massa adalah pesan

yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Dari definisi tersebut

dapat diketahui bahwa komunikasi massa harus menggunakan media massa.

Definisi komunikasi massa yang lebih rinci juga kemukakan oleh Gerbner dalam

Elvinaro dan Lukiati (2005:3) komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang

berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas dimiliki

orang dalam masyarakat industri.

Dalam penyampaian pesan ini, media massa merupakan perantara yang digunakan

komunikator atau sumber pesan untuk melakukan proses komunikasi ataupun juga

komunikasi massa, sehingga media massa sangat berperan dalam proses komunikasi massa.

Tanpa adanya media massa, pesan dari komunikator tidak akan tersampaikan atau sulit untuk

menyebarkan pesan.

Kemajuan teknologi membuat informasi semakin mudah didapat dan berbagai
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kecanggihan perangkat-perangkat yang menunjang media untuk memberikan informasi yang

tentunya lebih cepat dan teraktual. Kemajuan inilah yang kemudian melahirkan media baru

(new media).

Media baru atau new media diulas oleh Hunter dalam Nasrullah (2015:1) dengan

world without secrets bahwa kelahiran media baru (new media/cybermedia) menjadikan

informasi sebagai suatu yang mudah dicari dan terbuka. Friedman dalam Nasrullah (2015:1)

juga mengutarakan sebagai the world is flat bahwa dunia semakin rata dan setiap orang

mengakses apa pun dari sumber mana pun.

Dari pendapat Hunter dan Friedman ini peneliti menyimpulkan bahwa new media atau

media baru merupakan pengembangan dari kemajuan teknologi yang terjadi, sehingga

membuat khalayak lebih dimanjakan dan dipermudah akses untuk mendapat informasi dari

media massa.

Dengan lahirnya media baru membuat para pengusaha media beradaptasi dan

mengembangkan bisnis media menjadi media baru yang sebelumnya mempunyai media

tradisional. Tidak sedikit media elektronik atau media cetak yang membuat media baru

berbasis internet (media online), yang jauh lebih mudah diakses dan lebih cepat

menyampaikan informasi. Salah satunya ada Skor.id.

Terkait media online Yunus (2010:32) menjelaskan bahwa keberadaan media online

saat ini sudah diperhitungkan banyak orang sebagai alternatif dalam memperoleh akses

informasi dan berita. Media online merupakan salah satu jenis media massa yang popular dan

bersifat khas. Kekhasan media online terletak pada keharusan memiliki jaringan teknologi

informasi dengan menggunakan perangkat komputer untuk mengakses berita, keunggulan

media online adalah informasi bersifat up to date, real time dan praktis. Up to date karena

media online dapat melakukan upgrade suatu informasi atau berita dari waktu ke waktu. Hal

ini terjadi karena media online memiliki proses penyajian informasi dan berita yang lebih

mudah dan sederhana. Real time karena media online dapat langsung menyajikan

informasi dan berita saat peristiwa berlangsung.

Teori Framing

Menurut Baram dalam Tamburaka (2012:57) framing merupakan pernyataan bahwa

orang menggunakan seperangkat pengharapan untuk memaknai dunia sosialnya dan media

untuk berkontribusi membantu proses pengharapan tersebut. Kerangka dalam teori framing,
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merupakan alat yang digunakan mencapai pengharapan tertentu yang digunakan untuk

memaknai beberapa aspek dunia sosial dalam situasi dan waktu tertentu.

Selanjutnya, Aditjondro dalam Sobur (2012:165) mendefinisikan framing sebagai

“Metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara

total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan sorotan terhadap aspek-

aspek tertentu saja.

Terdapat empat model analisis framing yang digunakan untuk melihat bagaimana

sebuah berita dikonstruksi oleh media, yaitu model Murray Edelman, model Robert N.

Entman, model William A. Gamson dan model Zhongden Pan dan Gerald M. Kosicki. Dari

keempat model tersebut terdapat perbedaan dalam menganalisis sebuah berita. Pada

penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan model framing Robert N. Entman

Model Robert N. Entman menurut Kriyantono (2014:257) Penonjolan aspek-aspek

tertentu dari isu berkaitan dengan penelitian fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa

dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata,

kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

Eriyanto (2018:225), dalam konsepsi Entman framing pada dasarnya merujuk pada

pemberitaan definisi penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk

menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan.

Eriyanto (2018:226) menjelaskan perangkat Entman, sebagai berikut:

Define Problems
(Definisi masalah)

Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat?
Sebagai apa? Atau sebagai masalah
apa?

Diagnos Causes (Memperkirakan
masalah/sumber masalah)

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh
apa? Apa yang dianggap sebagai
penyebab dari suatu masalah? Siapa
(actor) yang dianggap sebagai
penyebab masalah.

Make Moral Judgment
(Membuat keputusan moral)

Nilai moral apa yang disajikan untuk
menjelaskan masalah? Nilai moral apa
yang dipakai untuk melegitimasi atau
mendelegitimasi suatu masalah.
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Treatment Recommendation
(Menekankan penyelesaian)

Penyelesaian apa yang ditawarkan
untuk mengatasi/isu? Jalan apa yang
harus ditawarkan dan harus ditempuh
untuk mengatasi masalah.

Tabel Framing Robert Entman
(Sumber: Eriyanto, 2018)

Eriyanto (2018:225) menjelaskan:

1. Define problems (pendefinisian masalah) adalah elemen yang pertama

mengenai framing. Define problems menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh

wartawan. Ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut

dipahami. Peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda. Dan bingkai yang

berbeda ini akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda.

2. Diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah), merupakan elemen framing

untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab

disini bisa berarti apa (what), tetapi bisa juga berarti siapa (who). Bagaimana peristiwa

dipahami, tentu saja menentukan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah.

Karena itu, masalah yang dipahami secara berbeda, penyebab masalah secara tidak

langsung juga akan dipahami secara berbeda-beda.

3. Make moral judgement (membuat pilihan moral) adalah elemen framing yang dipakai

untuk membenarkan/member argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah

dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditemukan,

dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut.

Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh

khalayak.

4. Treatment recommendation (menekankan penyelesaikan). Elemen ini dipakai untuk

menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk

menyeleseikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada

bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

OBJEK PENELITIAN
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Sejarah Skor Indonesia tidak terlepas dari peran TopSkor. TopSkor adalah koran

olahraga harian pertama di Indonesia dengan segmentasi olahraga. TopSkor yang terbit

perdana pada tanggal 6 Januari 2005 hingga sekarang. Saat ini TopSkor berhasil meraup

jumlah pembaca sangat signifikan lebih kurang sekitar 800.000 pembaca dengan jumlah

pembaca yang semakin banyak. Dari penjelasan Sumargo Pangestu reporter Skor.id

menerangkan bahwa TopSkor juga sekarang dinobatkan sebagai koran terbesar dan sudah

menjadi koran nomor 1 yang dinilai dari jumlah pembacanya di Jakarta berdasarkan survei AC

Nielsen pada quarter ke 3 di tahun 2010.

Situs Skor.id ini diluncurkan pada Oktober 2019, Skor Indonesia menyajikan 80%

berita sepak bola dan 20% berita olahraga lainnya seperti bulutangkis, olimpic, hingga esport.

Dan pada akhirnya Skor Indonesia network resmi dibentuk pada awal Januari 2020 dan Harian

TopSkor menjadi salah satu media yang berada di bawah Skor Indonesia network. Harian

TopSkor tutup pada 23 Maret 2020. Skor Indonesia saat ini membawahi: Skor.id, Topskor.id,

dan Liga TopSkor. (Sumber: Pangestu, Sumargo. Reporter Skor.id)

HASIL PENELITIAN

Berita 1:

Dalam berita 1 ini, Skor.id mengangkat masalah kedisiplinan para pemain timnas

Indonesia U-19 yang membuat Shin Tae-yong terpaksa mencoret dua nama pemain timnas

dengan alasan tindak indisipliner. Ditambah dengan pernyataan salah satu pemain timnas

Indonesia, yakni Risky Ridho yang menyebut materi latihan yang diterapkan oleh Shin Tae-

yong membuatnya semakin tangguh dalam fisik maupun mental.

Inti masalah dalam pemberitaan ini lebih cenderung tentang kinerja dan ketegasan

Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, membuat citra Shin Tae-yong semakin bagus dimata

khalayak. Sedangkan wartawan juga menginformasikan indisipliner dua pemain timnas

Indonesia U-19 yang akhirnnya membuat Shin Tae-yong menentukan keputusan tegas, yaitu

mencoret kedua pemain tersebut dalam agenda uji coba ke Kroasia. Tidak dapat dipungkiri

bahwa materi latihan yang diterapkan oleh Shin Tae-yong memang berat. Hal ini dibenarkan

oleh salah satu pemain timnas Indonesia U-19 yang berposisi sebagai bek, yakni Risky Ridho,

“latihan pagi dimulai pukul 10.30, lalu latihan sore digelar mulai pukul 16.00 hingga jelang

senja, dan malam pada pukul 21.00 hingga 22.30, sehingga bagi Ridho, rasa lelah memang
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sewajarnya dirasakan. Dengan kepadatan jadwal latihan tersebut membuat dua pemain

timnas Indonesia U-19 mendapat sanksi tegas,” dikutip dari berita 1.

Dengan melihat apa yang di sampaikan wartawan dalam pemberitaan ini Skor.id

berusaha untuk menunjukan sebuah ketegasan yang diterapkan oleh pelatih timnas Indonesia

Shin Tae-yong, dengan disiplin dan latihan keras dapat membangkitkan semangat dan mental

para pemain. Selain membuat lebih tangguh para pemain juga menjadi semakin dapat

menghargai waktu dan disiplin di dalam lapangan maupun diluar lapangan. Hal ini

diungkapkan oleh Rizky Ridho “Bagus juga untuk melatih fisik. Menurut saya, para pemain

ingin membangun mental yang sangat kuat untuk melawan rasa capek,” ujarnya, dikutip dari

berita 1.

Skor id juga membeberkan solusi yang ditawarkan dari berita ini adalah adaptasi yang

dilakukan para pemain juga harus segera dilakukan tidak hanya pelatih yang beradaptasi

dalam gaya sepak bola Indonesia, namun juga sebagai pemain selevel timnas harus siap dalam

segala materi latihan yang diterapkan pelatih. Sebelumnya para pemain timnas Indonesia juga

sulit untuk menjaga pola makan. Tanpa memperhatikan nilai gizi yang dikonsumsi akan sulit

membuat mereka dapat menaikkan level sepak bola Indonesia.

Berita 2:

Dari analisis berita 2, wartawan mengangkat permasalahan hubungan yang kian

membaik antara federasi dengan Shin Tae-yong. Seperti yang diketahui, bahwa sempat terjadi

keributan Shin Tae-yong dengan Direktur teknik PSSI Indra Sjafri lewat media sosial, Namun

dalam pemberitaan ini, yang ditonjolkan adalah terjalinnya hubungan baik antara Ketua umum

PSSI Mochammad Iriawan dengan Shin Tae-yong. Seakan-akan tidak ada masalah yang terjadi,

justru mereka memproyeksikan program pemusatan latihan yang diajukan oleh Shin Tae-yong

untuk uji coba ke Kroasia setelah melakukan uji coba ke Thailand.

Sementara itu, awal permasalahan yang dibahas dalam berita ini adalah bermula dari

keributan antara pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dengan Direktur Teknik PSSI Indra

Sjafri. Dibalik pemberitaan tersebut, banyak fakta di media massa yang menyebutkan bahwa

keributan berawal dari pencoretan Indra Sjafri dari susunan kepelatihan timnas Indonesia,

karena Indra Sjafri izin untuk menghadiri resepsi pernikahan anak dari rekannya. Ternyata hal

itu membuat kemarahan Shin Tae-yong dan bertindak tegas untuk mencoret dari susunan

kepelatihan timnas Indonesia. Setelah kejadian itu membuat ramai di media massa dengan
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saling mengeluarkan argumen, Indra Sjafri sempat berucap lewat media massa bahwa Shin

Tae-yong berbohong terkait keributan tersebut.

Pada akhirnya lewat pemberitaan ini menunjukan bahwa masalah telah selesai dengan

komunikasi yang terjalin oleh Mochammad Iriawan dengan Shin Tae-yong, sehingga masalah

keributan tersebut dianggap selesai. Shin Tae-yong langsung memproyeksikan latihan di luar

negeri dan Ketum PSSI pun menyetujui dan memberikan respon yang sangat positif, tanpa

beban. Artinya, Ketum PSSI tidak mentargetkan apa pun dalam uji coba tersebut.

Skor.id dalam pemberitaan ini fokus membahas tentang usaha ketua umum PSSI

dengan menjalin komunikasi yang baik dengan Shin Tae-yong. Dengan usaha ketum PSSI

tersebut diharapkan dapat menyelesaikan ketegangan antara Indra Sjafri dengan Shin Tae-

yong, dengan dukungan penuh Mochammad Iriawan atas proyeksi dan program latihan yang

telah diajukan oleh Shin Tae-yong membuat chemistry mereka terjalin. Komunikasi yang baik

antara petinggi organisasi dengan staf kepelatihan dengan membahas proyeksi latihan dan

program yang lebih maju seperti uji coba ke Eropa dapat meningkatkan kepercayaan lebih

terhadap staf ke pelatih timnas Indonesia.

Berita 3:

Skor.id dalam berita 3 mengangkat masalah tentang cara motivasi yang dilakukan oleh

Shin Tae-yong yang kepada anak asuhnya, Shin Tae-yong memang mempunyai modal

pengalaman lebih banyak untuk melatih timnas Indonesia dibanding pelatih terdahulu,

sehingga dalam berita ini menonjolkan kinerja bagus yang dilakukan Shin Tae-yong. Motivasi

yang diberikan pun menceritakan keberhasilannya dalam menangani tim yang ia latih

terdahulu, yang membuat para pemain lebih percaya diri.

Dalam berita ini wartawan menggunakan narasumber untuk memperjelas tema yang

diangkat yakni dengan menunjukan pernyataan salah satu pemain timnas Indonesia U-19

Bagas Kaffa. Bagas menjelaskan, Shin sempat menceritakan kisah heroik timnas Korea Selatan

pada Piala Dunia 2018. Saat itu, Korsel yang berada di bawah asuhan Shin Tae-yong sukses

menumbangkan Jerman yang berstatus sebagai juara bertahan Piala Dunia. Padahal, secara

postur, anak asuh Shin Tae-yong memang lebih pendek ketimbang tim lawan. Semangat itulah

yang ingin ditularkan pelatih berusia 51 tahun tersebut kepada seluruh punggawa timnas

Indonesia U-19. Dalam hal ini wartawan ingin menyampaikan opininya lewat pernyataan

narasumber.

https://timnas.skor.id/tag/Shin+Tae-yong
https://timnas.skor.id/tag/Shin+Tae-yong
https://timnas.skor.id/tag/Timnas+Indonesia+U-19
https://timnas.skor.id/tag/Timnas+Indonesia+U-19
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Skor.id memang fokus menunjukkan kinerja bagus yang diperlihatkan Shin Tae-yong

dalam memotivasi para pemain timnas Indonesia U-19, yang menjadi cara jitu untuk

membakar semangat dan menjadikan mereka percaya diri menghadapi lawan mereka yang di

atas kertas lebih diunggulkan. Hal ini dirasakan langsung oleh pemain timnas Indonesia U-19,

Bagas Kaffa. "Untuk adaptasi, tidak ada masalah. Hanya adaptasi lapangan saja dan

selebihnya bukan masalah besar," kata Bagas. "Untuk lawan-lawan di turnamen ini, kami

memang melawan tim yang secara postur lebih besar," ia menambahkan. Akan tetapi, Shin

Tae-yong sudah mewanti-wanti anak asuhnya jauh sebelum pertandingan digelar. Menurut

Bagas, juru taktik asal Korea Selatan itu sempat menyuntikkan kalimat motivasi kepada

pemain timnas Indonesia U-19. Dalam berita ini wartawan secara tidak langsung memberikan

solusi dan membenarkan bahwa Shin Tae-yong merupakan pilihan tepat untuk melatih timnas

Indonesia, dilihat dari pengakuan beberapa pemain asuhannya yang menjadi narasumber

pada berita dan beberapa fakta yang menunjukan kinerja Shin Tae-yong sudah terbukti.

Berita 4:

Masalah yang diangkat dalam berita 4 ini adalah kekalahan telak timnas Indonesia U-19

atas timnas Kroasia U-19, yang tentunya akan berpengaruh terhadap pemberitaan tentang

Shin Tae-yong. Banyak masyarakat Indonesia kecewa dengan hasil tersebut, namun para

pemain dinilai sudah berusaha melalui statement dari Shin Tae-yong. Namun dalam isi berita

tersebut, hanya sedikit membahas tentang kekalahan timnas Indonesia U-19 dengan timnas

Kroasia U-19. Pemberitaan lebih banyak membahas proses dalam pertandingan tersebut. Skor

id berusaha menjelaskan dari segi permainan memang kalah, namun dibalik itu yang lebih

ditonjolkan adalah argumentasi yang disampaikan Shin Tae-yong. yang membuat seakan-akan

permainan anak asuhnya sebenarnya sudah bagus, walau pun hasil akhirnya kalah telak.

Dalam berita ini ShinTae-yong menjelaskan pemain timnas Kroasia memiliki postur

lebih tinggi, fisik lebih bagus, dan tentu skill yang lebih unggul. Hal ini juga diakui oleh Shin

Tae-yong, ia mengatakan bahwa timnya mendapat pelajaran berharga dari Kroasia U-19. "Ada

beberapa momen di pertandingan tadi bahwa para pemain bermain cukup baik dibanding laga

sebelumnya melawan Bulgaria U-19," ujar Shin Tae-yong. "Namun secara hasil pasti ini

mengecewakan karena kami kalah telak," kata shin tae-yong, bagus kaffi juga mengakui

kekalahan dan merasa kecewa dengan hasil tersebut. Ia mengaku akan introspeksi diri dengan

kekalahan telak ini untuk menjadi lebih baik dalam laga selanjutnya. "Kami akan evaluasi, apa

yang menjadi kekurangan kami di permainan tadi (kemarin). Kami bertekad agar bermain lebih

https://timnas.skor.id/tag/Shin+Tae-yong
https://timnas.skor.id/tag/Shin+Tae-yong
https://timnas.skor.id/tag/Shin+Tae-yong
https://timnas.skor.id/tag/Shin+Tae-yong
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baik lagi untuk laga selanjutnya," ucapnya. Dari beberapa statement mereka, penyebab

masalah terjadi dari permainan timnas Indonesia yang kurang seimbang dengan timnas

Kroasia.

Wartawan ingin menunjukan melalui berita ini bahwa optimisme dari pelatih Shin Tae-

yong walaupun dengan kekalahan telaknya, ia mengakui kekalahan namun merasa permainan

anak asuhnya sudah meningkat dibanding sebelumnya, ia pun menganggap hasil ini menjadi

pelajaran bagi anak asuhnya. Solusi yang ditekankan dalam berita ini adalah walau pun

kekalahan telak, namun pelatih merasa ada kemajuan dalam permainan timnas Indonesia,

Arah berita ini menggiring opini publik bahwa kekalahan telak timnas menjadikan pelajaran

dan pengalaman untuk laga-laga selanjutnya.

Berita 5 :

Masalah yang diangkat Skor.id dalam pemberitaan ini adalah permainan yang bagus

ditunjukkan oleh para pemain timnas Indonesia U-19 terutama seorang Braif Fatari yang

bermain luar biasa berkat rotasi posisi yang dilakukan oleh pelatih. Hal ini juga diungkapkan

oleh pelatih Persija – Sudirman yang juga merupakan pelatih Braif di klubnya. Sudirman

mengatakan, Iitu bagus sekali buat dia pribadi dan tentunya juga buat Persija karena dengan

dengan bermain di posisi striker, dia dapat kesempatan bermain di banyak posisi”. Ia

mengatakan penempatan posisi jebolan Garuda Select ini sangat menguntungkan Braif.

Pemain dari Timnas U-19 ini terbukti mencetak gol di masa injury time. Permainan bagus yang

ditunjukan para pemain timnas Indonesia berkat strategi jitu yang dilakukan Shin Tae-yong

menarik Braif Fatari ke depan, sehingga bisa mencetak 2 gol dan menyelamatkan timnas

Indonesia dari kekalahan. Dengan kata lain, Sudirman setuju reposisi dan strategi yang

diterapkan Shin Tae-yong untuk mengembangkan kemampuan para pemain timnas U-19.

Dukungan penuh yang dilakukan pelatih persija ini membuat yakin bahwa Shin Tae-

yong melakukan hal yang berani untuk timnas Indonesia U-19. Dalam hal ini wartawan

menggunakan narasumber untuk menperjelas opininya, meunjuk pelatih Persija untuk

memberikan komentarnya tentang pertandingan yang dilakoni Shin Tae-yong, walau pun

belum membuahkan kemenangan, namun komentar positif dari narasumber menegaskan

bahwa strategi Shin Tae-yong cukup bagus.

Berita ini menyampaikan keberanian Shin Tae-yong untuk merotasi pemain, sehingga

semua pemain dapat merasakan bermain penuh dan diberi kesempatan untuk menunjukan

kemampuannya. Melalui pernyataan narasumber yang berkaitan langsung dengan

https://www.skor.id/tag/Sudirman
https://www.skor.id/tag/Shin+Tae-yong
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persepakbolaan, wartawan dapat membuktikan bahwa keputusan Shin Tae-yong memasukan

Braif dalam pertandingan tersebut dirasa sudah tepat.

Dikutip dari berita 5, Braif Fatari tak terlalu mempermasalahkan dirinya bermain dalam

posisi penyerang, yang bukan posisi idealnya sejak beberapa tahun terakhir. Pemain berusia

18 tahun itu menilai, kemampuan untuk bermain di berbagai posisi juga bagus buat timnas U-

19, termasuk bagi dirinya pribadi. “Kalau itu (reposisi) saya tidak ada masalah karena saya

harus selalu siap diturunkan di posisi manapun baik itu gelandang maupun striker," ujar Braif.

"Apalagi itu juga baik untuk saya nanti ke depannya dicoba di posisi baru dan baik juga untuk

tim ke depannya,” tambahnya. Opini yang disampaikan dalam berita ini adalah merotasi

permainan dirasa sangat perlu melihat dari pertandingan sebelumnya Shin Tae-yong belum

menemukan strategi terbaiknya, memberikan menit bermain kepada pemain dan juga

mempercayakan pemain untuk bermain lepas terbukti menghasilkan kemajuan, dan juga para

pemain dapat menunjukkan kemampuannya jika diberi menit bermain.

Berita 6:

Dalam berita 6, masalah yang disajikan oleh Skor.id adalah meningkatnya permainan

yang ditunjukkan oleh para pemain timnas Indonesia U-19 membuahkan kemenangan.

Kemenangan 1-0 dalam laga uji coba terakhirnya di Kroasia, melawan Dinamo Zagreb U-19.

Laga uji coba tersebut dijalankan di Komplek Stadion Maksimir. Laga terakhir dalam program

uji coba di Kroasia ini menjadi hasil yang membuat para pemain menjadi kembali percaya diri.

Meningkatnya performa permainan para anak asuhan Shin Tae-yong, yang disebabkan oleh

kerja keras tim dan memperbaiki kesalahan, seperti diungkapkan oleh Shin Tae-yong.

Ia mengatakan bahwa para pemainnya bermain bagus, karenanya pantas puas atas

hasil pertandingan ini. "Permainan makin stabil dari setiap laga uji coba. Namun, semua lini

masih ada kekurangan dan perlu pembenahan," ujar Shin Tae-yong. "Kami akan terus

memperbaikinya dan pemain harus terus bekerja keras," ucapnya. Dan juga berkat permainan

bagus yang ditunjukan oleh Witan Sulaeman, salah satu pemain timnas Indonesia U-19. Witan

Sulaeman mengaku gembira dan bersyukur berhasil membawa timnas U-19 meraih

kemenangan. "Kemenangan ini berkat kerja keras tim dan kami mengikuti instruksi pelatih.

Meski begitu, kami masih terus belajar dan memperbaiki kekurangan," kata Witan.

Dalam berita ini wartawan fokus memberitakan kemenangan yang diraih Shin Tae-yong

bersama anak asuhnya, dan juga didukung dengan pernyataan narasumber yang bersangkutan

langsung, seperti Witan Sulaeman yang menjadi penentu kemenangan.

https://timnas.skor.id/tag/Uji+Coba
https://timnas.skor.id/tag/Kroasia
https://timnas.skor.id/tag/Uji+Coba
https://timnas.skor.id/tag/Uji+Coba
https://timnas.skor.id/tag/Shin+Tae-yong
https://timnas.skor.id/tag/Witan+Sulaeman
https://timnas.skor.id/tag/Witan+Sulaeman
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Pemberitaan ini menunjukan bahwa kunci kemenangan timnas adalah bekerja keras

dan memperbaiki kesalahan sehingga membuahkan kemenangan. Hal itu ditunjukan oleh para

pemain yang bermain bagus sehingga pujian berdatangan. Solusi yang ditawarkan dalam

pemberitaan ini adalah konsistensi untuk para pemain agar dapat meraih hasil maksimal untuk

laga-laga selanjutnya. Instruksi tegas dan belajar dari kekalahan dapat meningkatkan motivasi

bermain sehingga para pemain lebih fokus dan berhati-hati dalam bertanding. Hal ini

diungkapkan langsung Shin Tae-yong usai laga antara Dinamo Zegreb U-19 dimenangkan oleh

anak asuhnya.

Pembahasan Analisa Framing

Dari analisi framing yang dilakukan, peneliti menyimpulkan dalam tabel berikut:

Pendefinisian masalah
Kontroversi pemberitaan citra pelatih timnas Indonesia

Shin Tae-yong.

Penyebab atau sumber

masalah

Narasumber dan redaksional Skor.id, opini narasumber

dan wartawan mengkonstruksi bagaimana citra Shin Tae-

yong di bentuk dalam pemberitaan yang dilakukan oleh

Skor.id.

Nilai moral
Kerja keras dan motivasi yang ditunjukan Shin Tae-yong

dapat menggiring opini publik.

Penekanan penyelesaian

Skor.id menggiring opini masyarakat agar percaya

dengan kinerja Shin Tae-yong, peneliti juga memberi

saran untuk melakukan literasi media terhadap informasi

yang diterima.

Tabel Hasil Analisis Framing Pemberitaan Citra Pelatih Timnas Indonesia

REKOMENDASI

Dari hasil analisis pembingkaian berita menggunakan model Robert N. Entman

terhadap pemberitaan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong periode September 2020,

maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Skor.id berusaha menggiring opini publik

lewat berita yang disajikan melalui sudut pandang isi berita dan pemilihan narasumber. Sudut

pandang dari seluruh isi berita yang disajikan Skor.id adalah kinerja yang bagus ditunjukkan
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oleh pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong saja. Tidak ada informasi-informasi negatif yang

mengarah kepada Shin Tae-yong tertera di dalam berita. Jadi, Skor.id mengulang-ulang berita

kinerja bagus Shin Tae-yong dengan menyajikan headlined dan badan berita yang lebih

mendukung Shi Tae-yong dan sebagian besar substansi isi beritanya sama. Pemilihan

narasumber yang dilakukan Skor.id bukan merupakan representasi dari realitas, namun

merupakan pilihan wartawan, pengelola, maupun pemilik media. Dalam berita yang disajikan,

Skor.id terlalu mendukung Shin Tae-yong. Framing yang dibentuk Skor.id yaitu

menginformasikan dan mendukung kinerja Shin Tae-yong dari sudut pandang kelebihannya,

walaupun hasil yang diraihnya belum maksimal. Ini kemungkinan bisa menjadi strategi

membentuk pandangan pembaca atau khalayak agar melihat kinerja positif Shin Tae-yong

sebagaimana Skor.id inginkan.

Skor.id memang tidak memiliki keterikatan secara langsung oleh lembaga tertentu

maupun seorang di bidang politik atau birokrat pemerintah. Akan tetapi, dari hasil analisis

terlihat Skor.id memiliki keberpihakan terhadap pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong.

Dengan kata lain, dapat peneliti katakan bahwa faktor kepemilikan media tidak menjamin

media dapat bersikap netral dan objektif. Meski begitu, pembingkaian berita oleh Skor.id

peneliti nilai masih dalam ambang batas wajar. Dari hasil analisis yang dilakukan, peneliti

menemukan masih adanya upaya dari Skor.id untuk melakukan pendekatan ke arah

objektivitas dalam mengonstruk realitas media, karena realitas media yang terbentuk tidak

begitu berjarak atau masih relevan dengan realitas yang ada.

Media memiliki kekuasaan dalam menentukan sudut pandang atas segala kebijakan

pemerintah, dalam artian media sebagai mengkritik dengan cara yang berbeda-beda. Oleh

karena itu, peneliti menyarankan agar praktisi media tetap mengedepankan objektivitas dalam

pemberitaan dan menjunjung nilai-nilai etika komunikasi massa dan kode etik jurnalistik. Demi

menghindari pergeseran arti dalam memaknai sebuah berita, peneliti berharap agar

masyarakat dapat lebih kritis dalam memilih sebuah berita. Selain itu, melalui temuan

penelitian ini diharapkan media mampu membantu federasi dan beberapa lembaga terkait

sebagai perpanjangan tangan bukan saja menyampaikan pesan-pesan yang kontroversial

tetapi juga konten berita yang positif, sehingga mampu mendorong sepak bola nasional ke

level yang lebih baik lagi.
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