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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Konflik antara Amerika Serikat dan Iran menjadi perbincangan di dunia 

internasional. Perselisihan yang sudah memanas antara dua negara tersebut pecah 

ketika Amerika mengirim pesawat tak berawak atau drone dengan nama MQ-9 

Reaper ke Bandara Internasional Baghdad di Irak, dan menembakkan peluru 

kendali hingga menewaskan Mayjen Qassem Soleimani dan beberapa pemimpin 

militer pro-Iran yang baru saja mendarat dibandara tersebut pada Jumat 3 Januari 

2020 waktu setempat (Heryansyah, 2020). 

Kematian komandan pasukan elit Al-Quds Iran itu menyisakan duka yang 

mendalam bagi masyarakat di Negeri Para Mullah tersebut. Iran membalas 

dengan mengirimkan rudal ke pangkalan udara Al-Balad tempat pasukan Amerika 

dikerahkan dan kedutaan AS di Irak pada 8 Januari 2020 (Joseph, 2020).  Selain 

itu Iran juga menyatakan mundur dari kesepakatan nuklir 2015. Pertikaian kedua 

negara tersebut terus terjadi dengan berbagai serangan yang dilakukan. Beberapa 

negarapun turut terbawa akibat konflik ini, seperti negara Ukraina yang menjadi 

korban serangan salah tembak militer Iran yang meledakkan rudal ke pesawat 

komersial milik Ukraina yang baru lepas landas dari Teheran menuju Kiev. 

Seandainya konflik ini pecah dan mengakibatkan pecahnya perang teluk 2 

jelas nantinya akan memicu perang dunia dan memberikan dampak negatif di 

berbagai negara termasuk Indonesia. Keputusan Trump dengan menarik AS dari 
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perjanjian nuklir (JCPOA) 2015 yang dahulu diteken Barack Obama, memicu 

amarah Iran. Trump menuduh Iran tetap menjalankan program peluru kendali dan 

terlibat dalam sejumlah konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara dua negara 

tersebut berimbas ke wilayah Teluk Persia, yang menjadi jalur pengiriman minyak 

dunia. Negara lain turut mengantisipasi pengaruh yang akan terjadi khususnya 

pada ekonomi nasional, termasuk di Indonesia.  

Konflik antara dua negara tersebut telah terjadi selama puluhan tahun, 

berawal pada 1979. Ketika revolusi, mahasiswa Iran menduduki kedutaan besar 

AS di Teheran selama 444 hari, hal itu dianggap sebagai perpanjangan wilayah 

atau menduduki negara. Hubungan kedua negara tersebut diperburuk dengan 

munculnya skandal Iranian Gate yaitu ketika Presiden AS Ronald Reagen 

diketahui menjual senjata kepada Iran tanpa persetujuan senat. Peristiwa tersebut 

membawa hubungan yang memanas antara AS dan Iran. AS melakukan embargo 

yang menyatakan bahwa AS dan negara-negara sahabat tidak akan mengambil 

minyak dari Iran. Dalam konflik ini sekutu dari kedua negara tersebut turut 

membantu untuk menjalankan serangan-serangan yang terjadi, seperti Iran dengan 

Rusia dan AS dengan Israel. Peristiwa ini tentu saja dapat menimbulkan dampak 

bagi negara di Timur Tengah dan negara lainnya. Terdapat istilah perang proxy 

didalam konflik antara AS dan Iran. Pihak-pihak lain yang menjadi sekutu AS-

Iran diduga melatarbelakangi konflik yang terjadi diawal tahun 2020 tersebut.   

Tagar world war 3 atau perang dunia 3 muncul dan menempati posisi 

pertama trending twitter di dunia termasuk Indonesia usai kabar tewasnya 

Soleimani, headline tersebut menandakan kekhawatiran publik akan terjadinya 
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perang dunia III. Situs berita dan informasi diseluruh duniapun ikut gencar 

memberitakan perkembangan konflik ini. Masyarakat dunia maya juga banyak 

yang ikut mengomentari konflik militer diawal tahun 2020 tersebut.  

Di era global saat ini, perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri terus 

berkembang setiap waktu. Penyampaian, penerimaan dan penyebaran informasi 

yang merupakan proses komunikasi ikut meluas bersamaan dengan perkembangan 

teknologi itu sendiri. Media online sebagai salah satu media komunikasi yang 

sering digunakan di dunia khususnya di Indonesia untuk mencari informasi atau 

berita terkini. Proses akses yang cepat dan dapat dibaca kapan saja dan dimanapun 

di seluruh dunia membuat media online menjadi salah satu teknologi komunikasi 

dan informasi yang banyak peminatnya.  

Asep Syamsul M. Romli dalam bukunya Jurnalistik Online (2014) 

mengatakan Jurnalistik online dicirikan sebagai praktik jurnalistik yang 

mempertimbangkan beragam format media (multimedia) untuk menyusun isi 

liputan memungkinkan terjadinya interaksi antara jurnalis dengan audiens dan 

menghubungkan berbagai elemen berita dengan sumber–sumber online yang lain 

(Romli, 2014). 

Pers memiliki fungsi antara lain untuk mempengaruhi (to influence). 

Masyarakat pembaca, pendengar, atau pemirsa dapat dengan halus digerakkan 

untuk tujuan tujuan tertentu (Muhtadi, 2016). Dalam industri pers terdapat media 

yang suka memelintir berita, ada yang mengedepankan talking news, dan berita 

yang yang sarat dengan opini. P. Hasudungan Sirait dalam bukunya Jurnalisme 

Sadar Konflik mengatan media massa di Indonesia cenderung simplisitis, 
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reduksionis, fragmentatif dan kurang menjaring fakta bisa dilihat dalam 

pemberitaan soal konflik besar. Konflik biasanya digambarkan seakan hanya 

melibatkan dua pihak, pokok masalahnya sederhana dan persoalannya berdimensi 

tunggal (Sirait, 2007).  

Perang sebagai salah satu objek liputan media massa memiliki unsur nilai 

berita yang kuat dan lengkap. Nilai berita ini mencangkup konsekuensi, sisi 

kemanusiaan, ketenaran orang – orang yang terlibat, kedekatan secara jarak dan 

emosional, dan ketepatan waktu pemberitaan (Sirait, 2007). Penonjolan sisi 

dramatik kini gencar ditampilkan di sejumlah berita di portal infomasi dunia, 

khususnya di Indonesia. Pers kini cenderung mengemas berita dengan sensasi, 

istilah bad news is good news sepertinya menggambarkan kondisi pers saat ini. 

Harus diakui kini, sejumlah media massa punya kelemahan saat mewartakan 

konflik.  

Proses kegiatan jurnalistik dalam penyajian informasi pada khalayak tidak 

lepas pada peran gatekeeper sebagai penyeleksi atau penyaring dalam sebuah 

media massa. Penelitian ini memilih media online sebagai objek yang diteliti 

dilihat dari karakteristik media online yaitu aktual. Konflik AS-Iran merupakan 

isu internasional dan pada pemberitaannya di media online dirasa efektik karena 

kebaruan berita dapat dengan cepat disebarkan.  

Berbagai situs atau portal media online, berita–berita teraktual mengenai 

konflik AS-Iran disebarkan dengan berbagai macam judul dan isu yang menarik 

didalamnya. Media nasional dan media lokal Indonesia turut meramaikan 
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pemberitaan mengenai konflik ini. Keaktualan sebuah berita dan kepopuleran isu 

yang angkat menjadi cara jurnalistik online dalam menyebarkan berita.  

Sebagai isu internasional yang melibatkan negara adidaya, pemberitaan 

mengenai konflik cukup sensitif. Kesalahan dan kesalahpahaman mungkin saja 

terjadi pada pmeberitaan yang dimuat media komunikasi lokal maupun nasional. 

Setiap media cetak, elektronik maupun online memiliki cara pengelolaan dan 

kebijakan yang berbeda. Baik itu kebijakan dalam hal strategi pemberitaan, 

penulisan hingga pemasaran. Tidak hanya dibedakan berdasarkan jenisnya, 

sesama media online pun memiliki kebijakan sendiri.  

Melihat fenomena diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana konflik 

AS-Iran sebagai isu internasional diberitakan di media online Tribunjabar.id yang 

merupakan media lokal di Jawa Barat yang cukup banyak memberitakan 

perkembangan mengenai konflik ini. Dilihat dari kebijakan redaksi dan peran 

gatekeeper di Tribunjabar.id. 

Berdasarkan penelitian, media TribunJabar.id mengangkat berita konflik 

AS-Iran dari rentang 5 Januari hingga 30 Juni 2020. Terdapat sekitar 19 berita 

yang dimuat TribunJabar.id mengenai berita terkait yang berasal dari beragam 

sumber.  

Gatekeeper sebagai aktor utama yang mengatur keluarnya berita menjadi 

peran yang penting dalam penelitian ini. Secara struktural media online tidak 

dijelaskan jabatan apa yang dapat dikatakan sebagai seorang gatekeeper. Bisa saja 

wartawan, redaktur, ataupun pemimpin yang berkaitan dengan redaksi media 

online tersebut.  
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Menelaah kembali pengertian dari jurnalistik yaitu merupakan aktivitas 

mengumpulkan, mencari, mengolah, dan menyusun data menjadi berita. Dalam 

buku 4 Pilar Jurnalistik karya Azwar mengatakan secara luas jurnalistik 

didalamnya terdapat etika dalam pelaksanaannya. Jurnalistik juga bicara 

bagaimana pengelolaannya, teknik peliputan dan penulisan berita. Kegiatan 

jurnalistik itu saling terkait antara masing – masing elemen dasar yang ada 

dialamnya (Azwar, 2018). 

Tribunjabar.id adalah portal berita di Indonesia yang berasal dari Jawa Barat, 

diawali dari surat kabar harian yang terbit pertama kali pada tahun 2005, media ini 

termasuk dalam grup kompas gramedia dan memiliki kantor pusat di Bandung. 

Struktur redaksi di Tribunjabar.id seperti yang dikutip diportal web Tribunjabar.id 

jika ditulis secara berurutan yaitu, pemimpin redaksi atau penanggung jawab, 

wakil pemimpin redaksi deputi online, redaktur pelaksana, manajer liputan, 

manajer online, redaktur, editor video, media sosial, staf redaksi, fotografer, 

daerah, kemudian pimpinan perusahaan, wakil pimpinan perusahaan, psj, manajer 

keuangan, manajer umum, dan manajer iklan. 

Gatekeeper memiliki peran penting dalam kegiatan jurnalistik mulai dari 

proses awal hingga akhir. Selain menghindari kesalahan, kegiatan gatekeeping 

dilakukan untuk menampilkan citra dan image yang baik dari media tersebut. 

Gatekeeping harus tetap sesuai dengan kaidah kejurnalistikan dan kode etik yang 

berlaku, oleh karna itu peran gatekeeper dalam media komunikasi merupakan 

peran yang bernilai demi keberlangsungan media tersebut.  
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Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan teori gatekeeper oleh 

Shoemaker dan Reese. Sebagai salah satu metode penelitian dengan penerapan 

studi kasus dapat memberikan nilai lebih pada pengetahuan kita tentang suatu 

fenomena individual, organisasi, sosial dan politik.  

 

1.2 Fokus Penelitian  

Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana peran gatekeeper dalam 

menyeleksi berita mengenai konflik AS-Iran di media online Tribunjabar.id, 

khususnya untuk mengetahui proses seleksi dalam kegiatan gatekeepeing.  

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian yang telah diuraikan untuk 

memperjelas permasalahan maka fokus penelitian ini jika dituliskan dalam bentuk 

pertanyaan, adalah: 

1. Bagaimana peran gatekeeper dalam level individual pada pemberitaan 

konflik AS-Iran di media online Tribunjabar.id? 

2. Bagaimana peran gatekeeper dalam level media routine pada 

pemberitaan konflik AS-Iran di media online Tribunjabar.id? 

3. Bagaimana peran gatekeeper dalam level organizational pada 

pemberitaan konflik AS-Iran di media online Tribunjabar.id? 

4. Bagaimana peran gatekeeper dalam level extramedia pada 

pemberitaan konflik AS-Iran di media online Tribunjabar.id? 

5. Bagaimana peran gatekeeper dalam level social system pada 

pemberitaan konflik AS-Iran di media online Tribunjabar.id? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian yang telah diuraikan di fokus 

penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui peran gatekeeper dalam level individual pada berita 

konflik AS-Iran di media online Tribunjabar.id. 

2. Mengetahui peran gatekeeper dalam level media routine pada berita 

konflik AS-Iran di media online Tribunjabar.id. 

3. Mengetahui peran gatekeeper dalam level organizational pada berita 

konflik AS-Iran di media online Tribunjabar.id. 

4. Mengetahui peran gatekeeper dalam level extramedia pada berita 

konflik AS-Iran di media online Tribunjabar.id. 

5. Mengetahui peran gatekeeper dalam level social system pada berita 

konflik AS-Iran di media online Tribunjabar.id. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang kejurnalistikan. Kegunaan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua, yaitu berguna untuk akademis dan praktis. Berikut keguanaan 

penelitian: 

1.4.1 Kegunaan Akademis 

Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk 

perkembangan pengetahuan dibidang kejurnalistikan khususnya pada peran 

gatekeeper dan kegiatan gatekeeping di media online dalam konteks penelitian 
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studi kasus. Bermaanfaat dan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang 

melakukan penelitian tentang masalah serupa. Selain itu dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan dibidang komunikasi massa yang ada kaitannya 

dengan kegiatan gatekeeper. Dalam hal ini dapat diketahui juga bagaimana 

kebijakan media lokal dalam pemberitaan internasional mengenai konflik AS-Iran. 

1.4.2 Keguanaan Praktis 

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat pada 

perkembangan pemberitaan di media online khususnya media lokal Tribunjabar.id. 

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan atau saran 

dalam konteks penerapan operasional pada media terkait.  

 

1.5 Landasan Pemikiran 

1.5.1 Hasil Penelitian Sejenis 

Hasil penelitian sebelumnya merupakan sebagai salah satu acuan dalam 

melakukan penelitian, sehingga dapat menambahkan dan memperbanyak 

pengetahuan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian. Dalam hasil 

penelitian sebelumnya tidak ditemukan penelitian dengan judul yang sama. 

Sebagai salah satu bahan referensi dalam mengembangkan penelitian. Berikut 

merupakan hasil penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian yang dilakukan: 
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Tabel 1.1  

Daftar Penelitian Sejenis 

No. 

Nama 

Peneliti 

Judul Tahun 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Relevansi 

1. Chamdan 

Maulana Al-

Majid  

Skripsi: 

Gatekeeping 

Dalam Media 

Online (Studi 

Deskriptif 

Kualitatif 

Penerapan 

Gatekeeping Pada 

Pemberitaan Di 

Media Online 

Jeparaharini.Com 

Periode Tahun 

2018-2019) 

2019 Metode 

penelitian 

kualitatif dan 

teori 

gatekeeper oleh 

Kurt Lewin 

Penerapan 

gatekeeping 

pada konten, 

foto, berita, 

dan nilai berita 

oleh 

gatekeeper 

dengan 

menyeleksi 

data yang di 

dapat oleh 

wartawan 

berdasarkan 

unsur unsur 

kejurnalistikan 

yaitu faktual, 

aktual, 

menarik, 

5W+1H, dan 

Penelitian ini 

memiliki 

kesamaan 

yaitu meneliti 

peran 

gatekeeper 

dalam 

menyeleksi 

berita di media 

online. 

Perbedaan 

penelitian 

terletak pada 

media yang 

diteliti, metode 

penelitian dan 

objek berita 

penelitian . 
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memeliki 

dampak 

positif. 

2. Rizky Amalia 

Harahap 

Skripsi: 

Peran Gatekeeper 

Dalam 

Menyeleksi Foto 

Headline 

Halaman Utama 

Di Surat Kabar 

(Studi Deskriptif 

Kualitatif Pada 

Dewan Redaksi 

Skh Kedaulatan 

Rakyat) 

2017 Metode 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif dan 

teori 

gatekeeper oleh 

Bruce Westley 

dan Malcolm 

Mclean 

Peran 

gatekeeper 

dalam 

memiliki foto 

headline 

dilakukan oleh 

tim spesial 

pada saat rapat 

redaksi. 

Namun, pada 

kenyataannya 

ada peran 

gatekeeper 

yang lebih 

tinggi yaitu 

pemilik media. 

Terdapat 

kriteria 

dominan yaitu 

kaitannya 

Penelitian ini 

memiliki 

kesamaan 

yaitu meneliti 

peran 

gatekeeper, 

teori 

gatekeeper 

oleh Bruce 

Westley dan 

Malcolm 

Mclean. 

Perbedaan 

penelitian 

terletak pada 

objek seleksi, 

media yang 

diteliti, 

metode, dan 

jenis 
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dengan faktor 

ekonomi.  

medianya.  

3. Dr. Ido 

Prijana Hadi, 

M.Si 

Jurnal: 

Gatekeeper dan 

Partisipasi Publik 

(Studi Kasus 

Kualitatif tentang 

Praktik 

Gatekeeper di 

Radio Suara 

Surabaya) 

2017 Paradigama 

interpretif, 

pendekatan 

kualitatif, dan 

metode studi 

kasus. 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa siaran 

interaktif yamg 

melibatkan 

pendengar 

berpengaruh 

pada 

pengelolaan 

dalam 

memproduksi 

konten. 

Gatekeeper 

dan presenter 

menempatkan 

pendengar 

sebagai aktor 

dan sumber 

informasi.  

Penelitian ini 

memiliki 

kesamaan 

yaitu 

menggunakan 

studi kasus, 

dan meneliti 

kegiatan 

gatekeeper. 

Perbedaan 

penelitian 

terletak pada 

jenis media 

yang diteliti 

dan terdapat 

hubungan 

partisipasi 

publik  

4. Istiqomah Jurnal: 2015 Metode studi Hasil Penelitian ini 
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Peran Gatekeeper 

dalam Jurnalisme 

Radio Merdeka 

FM dan Suara 

Surabaya 

kasus dengan 

tipe peneltian 

deskriptif dan 

pendekatan 

kualitatif.  

penelitian 

menyatakan 

bahwa peran 

gatekeeper 

bukan hanya 

sebagai 

penjaga 

kualitas media 

tersebut namun 

juga 

ditempatkan 

untuk tujuan 

spesifik.  

memiliki 

kesamaan 

yaitu 

menggunakan 

metode 

penelitian studi 

kasus dan 

kualitatif 

dalam meneliti 

peran 

gatekeeper. 

Perbedaan 

penelitian 

terletak pada 

jenis dan 

media yang 

diteliti, dan 

spesifikasi 

penelitian.  

5. Dewi 

Febriyanti 

Skripsi: 

StudiGatekeeper 

Dalam Produksi 

Berita Investigasi 

2013 Teori 

Gatekeeping 

dan Konsep 

Hirarki 

Hasil 

penelitian 

menyimpulkan 

bahwa dalam 

Penelitian ini 

memiliki 

kesamaan 

yaitu meneliti 
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(Analisis Isu Isu 

Penyimpangan 

Publik di Program 

Berita Kompas TV)  

 

Pengaruh 

Pamela 

Shoemaker  

tahapan 

mekanisme 

gatekeeping 

produksi berita 

investigasi, 

dipengaruhi 

oleh lima level 

Hirerarchy of 

influence. 

kegiatan 

gatekeeping 

dan teori. 

Perbadaan 

penelitian 

terletak pada 

metode 

penelitian, 

jenis media 

yang diteliti, 

dan objek 

seleksi.  

 

 

Dalam skripsi dengan judul “Gatekeeping Dalam Media Online (Studi 

Deskriptif Kualitatif Penerapan Gatekeeping Pada Pemberitaan Di Media Online 

Jeparaharini.Com Periode Tahun 2018-2019)” oleh Chamdani Maulana Al- Majid, 

Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Penelitian ini membahas 

mengenai bagaimana peneran gatekeeping di media online Jeparahariini.com 

dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori gatekeeper Kurt 

Lewin yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh dilapangan. Pada hasil 

penelitian, penerapan gatekeeping dilakukan oleh gatekeeper dengan menyeleksi 
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data yang di dapat wartawan berdasarkan unsur 5W+1H, faktual, aktual, penting 

dan menarik, dan memliki dampak positif bagi Jeparahariini.com 

Skripsi dengan judul “Peran Gatekeeper Dalam Menyeleksi Foto Headline 

Halaman Utama Di Surat Kabar (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Dewan Redaksi 

SKH Kedaulatan Rakyat)” oleh Rizky Amalia Harahap, Ilmu Komunikasi UIN 

Yogyakarta. Penelitian ini membahas peran gatekeeper dalam menyeleksi foto 

headline di surat kabat SKH Kedaulatan Rakyat. Dengan menggunakan metode 

kualitatif dan teori gatekeeper Bruce dan Malcolm. Hasil yang didapatkan yaitu 

dalam menyeleksi foto headline, kriteria utama yaitu nilai ekonomi dan kebenaran 

bahwa pemilik media memiliki perannya sendiri dalam kegiatan gatekeeping. 

Jurnal dengan judul “Gatekeeper dan Partisipasi Publik (Studi Kasus 

Kualitatif tentang Praktik Gatekeeper di Radio Suara Surabaya)” oleh Dr. Ido 

Prijana Hadi, M.Si. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra. Penelitian 

ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan peradigma 

interpretif. Dalam hasil penelitian gatekeeper dan presenter menempatkan 

pendengar sebagai aktor dan sumber informasi. 

Jurnal dengan judul “Peran Gatekeeper dalam Jurnalisme Radio Merdeka 

FM dan Suara Surabaya” oleh Istiqomah. Penelitian ini menyatakan bahwa 

gatekeeper sebagai penjaga kualitas sebuah media memiliki penempatan lain 

untuk tujuan yang lebih spesifik di Radio Merdeka FM dan Suara Surabaya. 

Skripsi dengan judul “Studi Gatekeeper Dalam Produksi Berita Investigasi 

(Analisis Isu Isu Penyimpangan Publik di Program Berita Kompas TV)” oleh 

Dewi Febriyanti, Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Jakarta. Penelitian ini 
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menyatakan dalam tahapan gatekeeping mulai dari pra produksi, produksi hingga 

pasca produksi dipengaruhi oleh lima level hierarcy of influence yang terdiri atas 

level individualitas, rutinitas media, organisasi, ekstamedia serta ideologi.  

1.5.2 Landasan Teoritis 

Penelitian ini menggunakan teori gatekeeper oleh Shoemaker dan Reese. 

Teori atau konsep proses gatekeeping yang di jabarkan oleh Shoemaker dan Reese 

berkaitan dengan interaksi atau pengaruh pada sebuah media. Konsep ini 

mengenai pengaruh proses gatekeeping yaitu: (1) Level individual, yaitu 

bagaimana gatekeeper menginterpretasikan pesan; (2) Level media routine, yaitu 

berkaitan dengan standar kerja di sebuah media; (3) Level organizational, yaitu 

strategi dalam pengambilan keputusan; (4) Level extramedia, yaitu hubungan 

dengan pihak luar media; (5) Level social system, yaitu pengaruh ideologi dari 

lingkungan gatekeeper.  

Gatekeeper dalam bahasa Indonesia berarti penjaga gawang. Isitilah 

gatekeeper pertama kali dikenalkan oleh seorang ahli psikologi Australia Kurt 

Lewin pada tahun 1947. Awalnya kata tersebut berasal dalam ruang lingkup 

sosiologi dan kemudian digunakan dalam ruang lingkup lapangan penelitian 

komunikasi massa. Dalam konteks media massa gatekeeper diibaratkan adalah 

penjaga dalam sebuah media agar berita atau informasi yang disebarkan 

menyalahi aturan dan sesuai dengan visi dan misi media tersebut. Seorang 

gatekeeper yang akan menentukan berita atau informasi yang disebarkan itu 

penting atau tidak. Ia yang menaikan berita yang penting dan menghampus 

informasi yang tidak memiliki nilai berita (Hiebert, Ungurait, Bohn, 2007). 
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Penerbit majalah, manajer stasiun radio siaran, editor surat kabar, produser 

film, produser berita televisi dan lain – lain adalah pihak – pihak yang berperan 

sebagai gatekeeper dalam sebuah media massa. 

Fungsi gatekeeper adalah untuk menyeleksi apayang akan disebarkan oleh 

sebuah media agar sesuai dengan kebutuhan khalayaknya. Gatekeeper memiliki 

wewenang untuk tidak menyebarkan berita yang dianggap merugikan berbagai 

pihak. Setiap media massa memilih seorang gatekeeper, begitu juga dengan 

dengan media online, namun dalam struktur organisasi media kita tidak akan 

menemukan jabatan gatekeeper karena gatekeeper hanyalah sebuah pelaksana 

fungsi. 

Dalam media online jabatan dan kebijakan yang diterapkan berbeda dari 

media online lainnya, begitu pula dengan media massa dengan cara 

penyampaiannya yang berbeda seperti TV, radio, maupun surat kabar, kebijakan 

yang digunakan setiap media memiliki sudut pandang dan cara yang berbeda.  

Dalam buku Komunikasi Massa (Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala, Siti 

Karlinah, 2007) menggambarkan konsep gatekeeper dalam proses komunikasi 

massa dari Bruce Westley dan Malcolm McLean. 

Gambar 1.1 

Proses Komunikasi Massa Bruce Westley dan Malcolm Mclean 
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Keterangan: 

A= Komunikator 

C= Gatekeeper 

B= Komunikan 

X= Sumber Informasi 

F= Umpan Balik 

Gatekeeper memiliki fungsi sebagai penyaring atau seseorang yang bertugas 

menyeleksi pesan antara komunikator ke komunikan. Mengenai pesan yang 

diterima oleh gatekeeper nantinya akan dipilih dan diseleksi kelayakannya. 

Keputusan gatekeeper dalam proses ini dipengaruhi oleh berbagai variabel. 

Menurut Bittner dalam Wahyuni (2014) keputusan gatekeeper dapat dipengaruhi 

oleh beberapa hal yaitu: 

a. Ekonomi, berkaitan dengan finansial media massa seperti iklan, yang 

mempengaruhi pemilihan berita.  

b. Pembatasan Lokal, berkaitan dengan hukum atau peraturan yang 

berlaku baik lokal maupun nasional.  

c. Deadline, batas waktu dapat mempengaruhi kedalaman pengamatan 

seorang gatekeeper dalam menentukan berita.  

d. Profesionalisme, yang dimiliki seorang gatekeeper dapat 

mempengaruhinya dalam menentukan berita. Sikapnya akan 

mempengaruhi penyeleksian berita. 

e. Kompetisi, antara media baik lokal maupun nasional dapat 

mempengaruhi keputusan gatekeeper. 
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f. Nilai Berita / Konten, pemilihan berita yang memiliki nilai berita lebih 

menjadi pengaruh pemilihan berita oleh gatekeeper. 

g. Reaksi Terhadap Feedback tertunda, hubungan timbal balik yang 

tertunda, seorang gatekeeper harus berfikir matang dengan 

keputusannya memilihi berita untuk menghindari kesalahan 

kedepannya.  

1.5.3 Kerangka Konseptual 

1.5.3.1 Komunikasi Massa 

Komunikasi massa menurut Bittner dalam (Elvinaro Ardianto, Lukiati 

Komala, Siti Karlinah, 2007) secara sederhana adalah pesan yang 

dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Dalam proses 

komunikasi massa dibutuhkan media massa seperti siaran radio atau televisi, surat 

kabar, film, dan portal berita online.  

Komunikasi massa memiliki komponen – komponen dalam proses 

komunikasi yang dilakukan. Dalam (Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala, Siti 

Karlinah, 2007) berikut karakteristik komunikasi massa: 

a. Komunikator Terlembaga 

b. Pesan Bersifat Umum 

c. Komunikannya Anonim dan Heterogen 

d. Media Massa Menimbulkan Keserempakan 

e. Komunikasi Mengutamakan Isi Ketimbang Hubungan 

f. Komunikasi Massa Bersifat Satu Arah 

g. Stimulasi Alat Indra Terbatas 
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h. Umpan Balik Tertunda (Delayed) dan Tidak Langsung (Indirect) 

Dalam (Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala, Siti Karlinah, 2007) Hiebert, 

Ungurait, dan Bohn mengemukakan delapan komponen komunikasi massa yaitu: 

communicators, codes and contents, gatekeepers, the media, regulators, filters, 

audience, dan  feedback.  

Proses komunikasi massa yang pertama adalah komunikator, dalam 

komunikasi massa yaitu pengisi rubrik, reporter, redaktur, pemasang iklan dan 

rumah produksi, penulis, produser, aktor, dan presenter. 

Kode dan isi, kode yaitu sistem atau simbol yang digunakan dalam 

penyampaian pesan komunikasi massa yang dapat berupa lisan, tulisan, musik 

atau film. Isi yaitu makna dari pesan. 

Audience adalah target penyampain pesan dalam proses komunikasi massa. 

Media dapat berupa media elektronik, cetak maupun online. Regulator adalah 

pihak sensor yang bekerja diluar ruang lingkup industri media.  

Umpan balik adalah tanggapan atau respon atas pesan yang disampaikan 

oleh komunikator. Gatekeeper adalah sebagai penentu sebuah informasi yang 

akan disebarkan penting atau tidak disampaikan ke khalayak luas. filter adalah 

penyaringan berdasarkan budaya dan tatanan sosial masyarakat.   

1.5.3.2 Berita 

Berita merupakan sesuatu yang memang belum pernah terjadi, atau belum 

pernah didengar sebelumnya. Faktor seseorang dan lingkungan sekitarnya 

menjadi penentu apakah sebuah peristiwa akan dianggap layak menjadi sebuah 

berita atau tidak. Berita juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dianggap 
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berbeda bagi orang atau masyarakat yang berbeda pula. Faktor geografis, tradisi, 

agama, atau kepercayaan memiliki perannya dalam penentuan sebuah berita 

(Muhtadi, 2016). 

1.5.3.3 Media Online 

Media online sebagai salah satu bentuk media massa berkembang pesat saat 

ini sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi massa. Kehadiran media 

online membuat dampak besar bagi banyak orang dalam memenuhi kebutuhan 

informasi.  

Media online atau cyber media, new media, internet media, diartikan 

sebagai media yang disajikan secara online di situs web (website) internet. Dalam 

(Romli, 2018) menurut Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) mengartikan 

media siber sebagai “segala bentuk media yang menggunakan wahana internet 

dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang – 

Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers”. 

1.5.3.4 Gatekeeper 

Gatekeeper dalam bahasa Indonesia yaitu penjaga gawang, mengartikan 

seseorang atau lembaga. Gatekeeping adalah kegiatan yang dilakukan seorang 

gatekeeper dalam proses komunikasi massa.  

Gatekeeper dalam sebuah media massa memiliki peran sebagai penjaga, 

penilai, atau penyeleksi isi pesan yang akan disebarkan ke khalayak. Seorang 

gatekeeper memiliki wewenang untuk menentukan sebuah berita itu penting atau 

tidak disampaikan. Setiap media massa memiliki peran seorang gatekeeper, 

namun jabatannya tidak selalu sama.  
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1.6 Langkah – Langkah Penelitian 

Langkah – langkah penelitian dapat juga disebut sebagai metodologi 

penelitian atau prosedur penelitian. Uraian pada bagian ini terdiri dari 9 langkah. 

1.6.1 Lokasi Penelitian 

Menentukan lokasi sebagai salah satu hal penting dalam melakukan 

penelitian ini. Lokasi penelitian ini di Kantor Tribun Jabar Bandung, Jalan 

Sekelimus Utara No. 2-4, Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat.  

1.6.2 Paradigma dan Pendekatan 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 

konstrutivisme, dimana kebenaran sosial dilihat sebagai hasil dari konstruksi 

sosial dan sifatnya relatif. Paradigma ini melihat realitas sosial yang diamati 

seseorang tidak dapat disamakan dengan setiap orang. Konstruktivisme 

merupakan tindakan menciptakan makna dari mempelajari sesuatu. Berasal dari 

intorpeksi atau dari konsep pemikiran sendiri yang sederhana. Penelitian akan 

ditulis berdasarkan apa yang terjadi dan sesuai dengan apa yang terjadi saat proses 

wawancara, observasi atau analisis dokumentasi.  Dalam hal ini peran gatekeeper 

dalam pemberitaan konflik AS-Iran memiliki realitas sosial yang berbeda pada 

setiap peran gatekeeper.   

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif berdasarkan metodologi yang menyelidiki fenomena sosial atau masalah 

manusia. Dalam hal ini, permasalahan yang diteliti berhubungan dengan manusia 

dan bergantung pada pengamatan. 
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Danial dan Nanan (2009) mengemukakan pendekatan kualitatif berdasarkan 

fenomenologis menuntut pendekatan yang holistik, artinya menyeluruh, 

mendudukkan suatu kajian dalam suatu kontruksi ganda. Melihat suatu objek 

dalam suatu konteks natural alamiah apa adanya bukan parsial.  

Berdasarkan definisis tersebut, menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif 

adalah pendekatan yang dilakukan secara alamiah, natural, dan menyeluruh. 

Sedangkan metodologi kulitatif yang merujuk pada tujuan untuk mengahasilkan 

hipotesis dari penelitian lapangan.  

Objek yang diteliti yaitu gatekeeper di media online Tribunjabar.id, dengan 

menggunakan pendekatankualitatif peran gatekeeper akan diteliti secara alamiah 

dan apa adanya di lapangan. 

1.6.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. 

Studi kasus dimaksudkan untuk menetahui suatu fenomena yang sedang terjadi 

secara mendalam, dengan memahami tindakan berdasarkan pandangan subjek 

yang diteliti bukan dari sisi peneliti. Dengan studi kasus sebuah peristiwa dapat 

diteliti hingga menjadi pengetahuan publik. Dalam hal ini, penggunaan studi 

kasus sebagai metode penelitian dirasa tepat karna konflik AS-Iran merupakan 

peristiwa yang terjadi antara dua negara berdasarkan padangan subjek yaitu 

gatekeeper Tribunjabar.id dan menggambarkan informasi yang didapatkan pada 

saat dilapangan tentang peran gatekeeper dalam menyeleksi pemberitaan konflik 

AS-Iran secara mendalam.  
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1.6.4 Jenis Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara 

yang dilakukan dengan redaksi Tribunjabar.id. 

1.6.4.1 Jenis Data 

Jenis data yangdiambil adalah jenis data kualitatif menurut Burhan 

pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang 

mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial dan budaya dengan 

menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh 

gambaran mengenai kategorisasi tertentu (Bungin, 2006). 

Metode penelitian kualitatif sering disebut penelitian alamiah karena 

penelitian menekankan pada kealamiahan sumber datanya. Pada penelitian 

kualitatif, pengumpulan data tidak diatur teori, sumber data utama yang digunakan 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan lainnya berupa data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Jenis data akan dibagi dalam kata-kata 

dan tindakan, sumber data tertulis, foto, atau statistik. 

1.6.4.2 Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data meliputi, sumber data primer dan sekunder: 

1.6.4.2.1 Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data atau subjek dimana data primer bisa 

didapatkan. Sumber data primer adalah responden yang terlibat langsung dan 

memiliki data yang dibutuhkan, serta bersedia memberikan data secara lansgung 

dan akurat. Dalam penelitian ini adalah redaksi Tribunjabar.id yaitu bisa seorang 

wartawan, redaktur pelaksana, maupun pemimpin redaksi sesuai dengan peran 
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gatekeeper yang dimiliki oleh Tribunjabar.id. Pada peran gatekeeper dalam 

menyeleksi berita, data wawancara terkait hal yang mempengaruhi keputusan 

gatekeeper, kemudian kriteria yang diterapkan bagi seorang gatekeeper sesuai 

dengan kebijakan redaksi Tribunjabar.id, dan proses gatekeeping Tribunjabar.id 

pada pemberitaan konflik AS-Iran.  

1.6.4.2.2 Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekuder adalah sumber data yang berupa dokumen, buku, 

majalah dan sumber lain yang relevan dengan fokus penelitian, selain itu peneliti 

memperoleh data sekunder melalui media elektronik seperti  internet yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

1.6.5 Penentuan Informan 

1.6.5.1 Informan  

Informan yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah subjek manusia. 

Informan adalah orang atau pelaku yang benar benar mengetahui dan menguasai 

serta terlibat langsung dengan minat atau fokus penelitian terkait. Sedangkan unit 

analisis adalah batasan objek yang dianalisis sesuai dengan fokus penelitian.  

Informan dalam penelitian ini berjumlah 4-7 orang yang memiliki peran 

dalam kegiatan gatekeeping di Tribunjabar.id. Penulis mengambil informan yang 

berkecimpung di bagian tersebut yaitu terdiri manajer online, redaktur, atau staf 

redaksi yang berperan sebagai editordalam berita konflik AS-Iran dan memiliki 

wewenang dalam kegiatan gatekeeping dan mengedit berita di Tribunjabar.id. 
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1.6.5.2 Teknik Penentuan Informan 

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian didasarkan pada 

penguasaan permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi 

secara lengkap dan akurat. Dalam hal ini, informan ditentukan dariberbagai aspek 

keterkaitan dengan peran gatekeeper, yaitu redaksi Tribunjabar.id yang memiliki 

wewenang untuk menyeleksi dan menentukan sebuah berita. 

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah teknik sampling 

purposif yang menyeleksi orang – orang berdasarkan kriteria tertentu sesuai 

dengan tujuan penelitian. Menurut Spradley dalam Moleong (Moleong, 2011) 

menyebutkan kriteria yang harus dimiliki Informan, yaitu: 

1. Subjek telah lama intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan 

aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini 

biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar 

kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.  

2. Subjek masih terikat penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan 

yang menjadi sasaran penelitian.  

3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk 

dimintai informasi.  

4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderng diolah atau 

dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam 

memberikan informasi 
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1.6.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pada bagian teknik pengumpulan data dijelaskan mengenai teknik yang 

digunakan serta alasan yang menjelaskan bahwa teknik yang akan digunakan 

dipandang tepat untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan seperti wawanacara, 

observasi dan analisis dokumen.Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan 

berbagai cara, diantaranya:  

1.6.6.1 Wawancara  

Wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang efektif secara 

langsung antara kedua belah pihak dalam suatu permasalahan. Dalam proses 

wawancara, peneliti akan menggunakan pertanyaan pertanyaan yang nantinya 

akan di jawab oleh narasumber terkait sebagai salah satu teknik melengkapi data 

mengenai peran gatekeeper dalam menyeleksi berita konflik AS-Iran di 

Tribunjabar.id. 

Wawancara dilakukan secara mendalam dan tanya jawab sesuai dengan 

pertanyaan yang telah disiapkan peneliti sesuai dengan tema penelitian terkait 

peran gatekeeper dalam pemberitaan konflik AS-Iran. Terkait pandemi yang 

terjadi pada saat skripsi ini dibuat, wawancara dapat dilakukan secara daring 

antara peneliti dan narasumber.  

1.6.6.2 Observasi 

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk 

memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis (Herdiansyah, 2012). Observasi 

dilakukan secara langsung ke lapangan penelitian. Observasi dilakukan dengan 

melihat halaman website Tribunjabar.id dan mengobservasi berita mengenai 
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konflik AS-Iran yang disebarkan. Peneliti juga mengobservasi editor yang terkait 

dalam pemberitaan konflik AS-Iran. 

1.6.6.3 Studi Dokumentasi  

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan meliputi berita seputar 

isu konflik AS-Irandan hasil penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai bahan 

masukan, serta dokumentasi lainnya yang berhubungan gatekeeper di 

Tribunjabar.id. 

1.6.7 Teknik Penentuan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif terdapat teknik yang digunakan untuk 

menentukan keabsahan data. Untuk menentukan keabsahan data, peneliti 

menggunakan teknik triangulasi. Dalam penelitian kualitatif, Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan hal lain. Di luar data 

terkait guna sebagai keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data. Tujuan dari triangulasi sendiri bukan untuk mencari kebenaran tentang 

beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap 

apa yang telah ditemukan (Sugiyono, 2009) 

Nilai dari teknik triangulasi untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, 

kontradiksi, dan tidak konsisten. Dengan menggunakan teknik triangulasi dalam 

mengumpulkan data, maka data yang didapat akan konsisten, tuntas dan pasti. 

Jadi dengan teknik triangulasi ini akan menghilangkan perbedaan kontruksi 

kenyataan yang ada didalam konteks dan menghasilkan data yang pasti dan 

konsisten. 
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1.6.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja pada data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari,dan memutuskan apa yang penting yang dapat diceritakan kepada orang 

lain (Moleong, 2013). 

Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk memperoleh 

informasi yang mendalam tentang tema atau topik yang dikaji terkait individu, 

lembaga, kelompok atau sebuah peristiwa. Dalam konteks peristiwa, kasus yang 

dipilih berupa hal yang aktual, terbaru bukan peristiwa yang sudah lama lewat.  

 


