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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Merebaknya wabah virus corona (Covid-19) yang kini tengah terjadi di 

seluruh dunia, menyebabkan mencapai 170.000 orang lebih yang ada di seluruh 

dunia positif terkena virus Corona, dengan jumlah korban jiwa meningkat hingga 

7.000 jiwa, peningkatan status ini membuat WHO melalui Direktur Jendral, Tedros 

Adhanom Ghebre Yesus, pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah virus 

corona atau Covid-19 menjadi pandemi global. 

 Mewabahnya virus corona memberikan dampak yang sangat buruk dalam 

berbagai sektor di dunia, salah satunya sektor sepakbola. Sepakbola yang 

merupakan olahraga favorit masyarakat dunia jadi terancam akibat virus corona, 

Sejumlah pertandingan sepakbola di Eropa dan dunia dihentikan sementara waktu, 

pasca WHO menetapkan Italia menjadi pusat negara Eropa terparah yang terinfeksi 

virus Corona, hal ini yang membuat pemerintah setempat dan Federasi Sepakbola 

Eropa (UEFA) menunda seluruh agenda sepakbola di Italia, menyusul dengan 

penundaan agenda sepakbola di negara-negara Eropa lainnya. (Jun, 2020 

https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20200317195706-142-484339/piala-eropa-

2020-ditunda-hingga-2021)  

https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20200317195706-142-484339/piala-eropa-2020-ditunda-hingga-2021
https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20200317195706-142-484339/piala-eropa-2020-ditunda-hingga-2021
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 Terkait penundaan kompetisi domestik di sejumlah negara Eropa, 

Turnamen sepakbola antar negara Eropa, Piala Eropa 2020 yang sudah ditunggu 

setiap empat tahunnya oleh seluruh penggemar sepakbola di Eropa bahkan di dunia 

yang akan berlangsung bulan Juni terancam diundur dan digelar pada musim panas 

2021. Hasil keputusan tersebut diambil usai konferensi video, oleh perwakilan 55 

anggota dan perwakilan dari Asosiasi Klub Eropa, Liga Eropa dan FIFpro Eropa. 

(Moniaga, 2020 https://vivagoal.com/tag/piala-euro-2020/).  

 Penundaan Piala Eropa 2020 terkait virus corona mendapatkan dampak 

yang sangat besar, dari segi positif dan negatif. Dampak positif yang terjadi klub 

dari lima liga top Eropa, Serie A, Premier League, LaLiga, Bundesliga, dan Ligue 

1, dapat fokus  dan masih ada waktu bagi liga-liga tersebut untuk menyelesaikan 

kompetisinya yang saat ini sedang ditunda, selain itu juga tim nasional dari setiap 

negara dapat lebih matang lagi untuk mempersiapkan kekuatan terbaiknya, mulai 

dari meningkatkan skill, meningkatkan mentalitas pemain-pemain, dan memberi 

kesempatan kepada para pemain yang sedang mengalami cedera dapat memulihkan 

diri. Dampak negatif yang terjadi UEFA harus mempersiapkan kembali program-

program untuk persiapan Piala Eropa 2021, membatalkan pesanan hotel 80 kamar 

untuk delegasinya di CPH Studio Hotel, Kopenhagen (Denmark), UEFA sudah 

terlanjur terikat kerja sama dengan Sembilan sponsor global untuk Piala Eropa, 

estimasi kerugian UEFA akibat penundaan Piala Eropa 2020 mencapai 275 juta 

pound atau sekitar Rp 5,05 triliun. (dra, 2020 

https://kaltim.prokal.co/read/news/368679-dampak-finansial-euro-2020-mundur-uefa-

tidak-mau-rugi.html). 

https://vivagoal.com/tag/piala-euro-2020/
https://kaltim.prokal.co/read/news/368679-dampak-finansial-euro-2020-mundur-uefa-tidak-mau-rugi.html
https://kaltim.prokal.co/read/news/368679-dampak-finansial-euro-2020-mundur-uefa-tidak-mau-rugi.html
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 Wabah virus corona yang terjadi pada tahun 2020, tidak hanya mengganggu 

agenda sepak bola internasional, tetapi juga berimbas terhadap agenda event 

olahraga internasional. Agenda gelaran kompetisi event olahraga internasional telah 

diputuskan untuk ditunda dan juga ada yang dibatalkan demi mencegah makin 

meluasnya penyebaran wabah virus COVID-19, seperti event olahraga 

internasional Kejuaraan Dunia Grand Prix Atletik Indoor, The Irish Rugby 

Football, Liga Champions, Formula 1, Formula E, German Open dan Polish Open 

2020, dan Olimpiade Tokyo 2020 dll.  

 Pemberitaan Penundaan Piala Eropa 2020 terkait Virus Corona ini sudah 

disoroti oleh media massa baik itu cetak maupun elektronik selama beberapa hari 

ini, pemberitaan tentang olahraga di media massa hingga saat ini menjadi bagian 

penting, karena pemberitaan olahraga tentang sepakbola masih menjadi favorit di 

media manapun. Seiring berkembangnya jaman industri media  yang sangat 

signifikan, terjadi ketatnya persaingan dari setiap perusahaan media, hal ini yang 

membuat media tersebut berkompetisi untuk menyajikan berita-berita yang tajam 

dan akurat terkait realitas tentang peristiwa yang dalam masyarakat. 

 Setiap media memiliki ideologi dan kebijakan redaksi yang berbeda-beda 

dalam menyampaikan suatu berita. Wartawan tidak hanya memberitakan fakta yang 

terjadi oleh suatu peristiwa, tetapi mendefinisikan peristiwa dengan sudut pandang 

yang berbeda. Perbedaan ini terlihat dalam banyak hal seperti, pengambilan angel 

untuk penulisan berita, pemilihan headline berita, penggunaan bahasa dan juga 

tampilan foto. Permasalah penundaan Piala Eropa 2020 terkait virus corona 
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mendapatkan perhatian besar, mengingat situasi saat ini di seluruh dunia sedang 

dilanda wabah virus corona.  

 Berbagai media yang ada di Indonesia memberitakan tentang permasalahan 

ini, mulai dari media nasional dan media olahraga okezone.com dan bola.com 

adalah salah satu dari media online yang dikenal di Indonesia okezone.com 

merupakan media online yang dimiliki oleh Media Nusantara Citra dan bola.com 

yang dimiliki KapanLagi Youniverse. Kedua media online itu yang membuat 

terkenal dan tidak asing dikalangan masyarakat luas, dan setiap media online itu 

memiliki sudut pandang pemberitaan yang berbeda dalam mengangkat suatu berita. 

Dalam mengembangkan informasi, media-media tersebt sudah mulai memasuki 

media sosial seperti, Twitter, Facebook, dan Instagram. Dengan berkembangnya 

kedua media online itu informasi berita yang ingin didapatkan dapat di akses tanpa 

mengenal ruang dan waktu dan informasi yang diberikan sangat cepat dan tepat. 

 Bola.com media online olahraga yang memberikan berita yang sangat up to 

date, dalam memberitakan berita terkait olahraga bola.com memberikan berita yang 

lengkap, karena mereka fokus pada pemberitaan terkait tentang seputar olahraga, 

berbeda dengan media online okezone.com yang berfokus pada memberitakan 

terkait muatan-muatan politik, ekonomi, kriminal, politik dan  peristiwa-peristiwa 

yang terjadi di Nasional maupun di Internasional, okezone.com  walaupun memiliki 

rubrik sepakbola namun berita yang disajikan tidak kalah lengkap dengan bola.com. 

Dalam memberitakan Penundaan Piala Eropa 2020 Terkait Wabah Virus Corona 

tentunya kedua media online tersebut mengkonstruksi berita dengan caranya 

masing-masing karena memiliki idealis dan ideologi berbeda. Konstruksi berita 



5 
 

yang dilakukan oleh kedua media tersebut salah satunya adalah pembingkaian atau 

framing. 

 Disini peneliti ingin meneliti mencermati bagaimana media online 

membingkai dan mengkonstruksikan pemberitaan tentang Penundaan Piala Eropa 

2020 terkait wabah virus corona. Peneliti memilih berita ini karena situasi saat ini 

seluruh dunia sedang dilanda wabah virus corona dan pemberitaan mengenai 

Penundaan Piala Eropa 2020 ini mendapatkan sorotan publik terutama penggemar 

sepakbola yang ada di dunia. Media online yang dipilih okezone.com dan bola.com, 

karena kedua media tersebut memiliki sudut pandang berbeda dalam konstruksikan 

dan mensajikan suatu berita, yang akan diteliti menggunakan analisis framing. 

Analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dipilih karena memiliki 

konsep suatu berita peristiwa dikonstruksi oleh media dan wartawannya dan elemen 

yang lebih lengkap dibandingkan analisis framing lainnya, analisis framing ini 

memiliki empat dimensi struktural teks berita (sintaksis,skrip, tematik, dan retoris) 

dalam memaknai suatu peristiwa  pendekatan model ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

     1.2.1 Rumusan Masalah Makro 

 Berdasarkan uraian yang ada dalam latar belakang masalah diatas, maka 

peneliti merumuskan masalah makro sebagai berikut; “Bagaimana Analis Framing 

Pemberitaan Penundaan Piala Eropa 2020 Terkait Wabah Virus Corona di Media 

Online Bola.com dan okezone.com”  
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1.2.2 Rumusan Masalah Mikro 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah makro, maka 

peneliti merumuskan masalah mikro sebagai berikut ;  

1. Bagaimana Unsur Sintaksis Pemberitaan Penundaan Piala Eropa 2020 

Terkait Wabah Virus Corona di Media Online Bola.com dan Okezone.com? 

2. Bagaimana Unsur Skrip Pemberitaan Penundaan Piala Eropa 2020 Terkait 

Wabah Virus Corona di Media Online Bola.com dan Okezone.com? 

3. Bagaimana Unsur Tematik Pemberitaan Penundaan Piala Eropa 2020 

Terkait Wabah Virus Corona di Media Online Bola.com dan Okezone.com? 

4. Bagaimana Unsur Retoris Pemberitaan Penundaan Piala Eropa 2020 Terkait 

Wabah Virus Corona di Media Online Bola.com dan Okezone.com? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1. Maksud Penelitian 

  Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Bagaimana 

Pemberitaan Penundaan Piala Eropa 2020 Terkait Wabah Virus Corona di Media 

Online Bola.com dan Okezone.com” 

     1.3.2 Tujuan Penelitian 

 Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk bisa menjawab pertanyaan 

yang sudah ditentukan dalam rumusan masalah. 

1. Untuk Mengetahui Sintaksis dari Pemberitaan Penundaan Piala Eropa 2020 

Terkait Wabah Virus Corona di Media Online Bola.com dan Okezone.com. 

2. Untuk Mengetahui Skrip dari Pemberitaan Penundaan Piala Eropa 2020 

Terkait Wabah Virus Corona di Media Online Bola.com dan Okezone.com. 

3. Untuk Mengetahui Tematik dari Pemberitaan Penundaan Piala Eropa 2020 

Terkait Wabah Virus Corona di Media Online Bola.com dan Okezone.com. 

4. Untuk Mengetahui Retoris dari Pemberitaan Penundaan Piala Eropa 2020 

Terkait Wabah Virus Corona di Media Online Bola.com dan Okezone.com. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis  

 Penelitian ini diharapkan kedapannya dapat bermanfaat yang berkaitan 

dengan Ilmu Komunikasi konsentrasi Jurnalistik maupun secara khusus dalam 

analisis framing mengenai media dalam membingkai suatu pemberitaan dan 

mengetahui ideologi yang dimiliki oleh masing-masing media. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

1. Bagi Penelitian  

Penelitian ini mengharapkan bermanfaat untuk peneliti sehingga 

mendapatkan suatu wawasan yang baru mengenai suatu media dalam 

membingai berita. 

2. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan kedepannya dapat menambah pengetahuan dan  

membantu memberikan referensi untuk mahasiswa Universitas Komputer 

Indonesia yang menggunakan tema penelitian sama. 

3. Bagi Khalayak  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman model analisis 

framing terkait analisis terhadap media massa dalam melakukan 

pembingkaian berita 


