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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Konteks Penelitian 

 Seiring berkembangnya zaman yang modern, muncul sebuah media online atau 

media baru (new media). Kehadiran media online ini sangat banyak manfaatnya. Di  

abad yang serba canggih ini, hadir sebuah media yang lebih mutakir, cepat, praktis 

dan lebih murah. Tidak dipungkiri bahwa peran media online (new media) sangat 

memudahkan kehidupan manusia. Fenomena media online (new media) di Indonesia 

seperti saat ini berkembang begitu pesat, pengguna dan khalayaknya semakin banyak 

apalagi ditambah adanya undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik semua kegiatan informasi publik, jual-beli (e-commerce), rumah, 

sekolah, perbankan, perusahaan-perusahaan nasional, pengadaan barang dan jasa 

yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten 

sampai ke pemerintah kota, penerimaan calon pegawai negeri sipil (cpns) di seluruh 

Indonesia banyak masyarakat di seluruh Indonesia menggunakan media online (new 

media) untuk kehidupan sehari hari bahkan masyarakat bisa beropini, propaganda 

lewat media online /media baru (new media). Media online / media baru (new media) 

memiliki undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008.  

media online disebut juga media digital, media siber (cyber). Dan media 

internet merupakan media baru (new media) setelah media cetak (majalah, surat 

kabar, tabloid) dan media elektronik (televisi, radio, film). Dalam pengertiaan media 
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online secara umum yang termasuk media online adalah email, website, blog, jejaring 

sosial, online news, dll. Yang membedakan media online dengan media konvensional 

adalah konten multimedia yaitu teks (huruf), gambar (foto), audio (suara), video 

(gambar bergerak), dan link (tautan). Elemen konten media online adalah link atau 

hyperlink, yaitu tautan ke informasi lain yang dapat diakses dengan sekali klik, touch 

atau tap. 

Jenis-jenis media online yang kita kenal saat ini dapat diklasifikasikan 

diantaranya, mesin pencari (search engine), Portal yang menyediakan beragam 

informasi (news portal), jejarng sosial (social networking), surat elektronik (email), 

perdagangan elektronik (elecronic commerse). Sedangkan jenis-jenis media online 

secara umum dalam pengertian media massa (pers) online yaitu komunikasi yang  

mempublikasikan karya jurnalistik seperti media cetak surat kabar, tabloid atau 

majalah, dan situs berita online murni (tidak menyediakan edisi cetak) misalnya 

Detik.com dan Kompas.com. 

Pada hakikatnya, berita adalah rekonstruksi atas suatu realitas yang ada dalam 

masyarakat yang mungkin tidak sama dan sebangun dengan apa yang direkonstruksi 

itu, yakni suatu realitas. Dimana hasil dari rekonstruksi tergantung pada orang yang 

mengerjakan rekonstruksi tadi, yaitu wartawan pada tahap awal dan redaktur pada 

tahap berikutnya. Dilihat dari skema umum berita, berita bukanlah refleksi atau 

distorsi dari relita yag seakan berada diluar sana. Karena tidak ada realitas dalam arti 

ril yang berada diluar diri wartawan. Kalaulah berita itu merefleksikan sesuatu maka 

refleksi itu adalah praktik pekerja dalam organisasi yang memproduksi berita. Berita 
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adalah apa yang pembuat berita buat. 1. Pandangan Seleksi Berita (selectivity of 

news) 

 Secara umum pandangan ini seringkali melahirkan teor seperti gatekeeper. 

Intinya, prosesproduksi berita adalah proses seleksi. Seleksi ini terdiri wartawan 

dilapangan yang akan memilih mana yang penting dan mana yang tidak, mana 

peristiwa yang akan diberitakan dan mana yang tidak. Setelah berita ini masuk ke 

tangan redaktur , akan diseleksi lagi dan akan disunting dengan menekankan bagia 

mana yang perlu ditambah. Pandangan ini mengandaikan seolah-olah ada realis yang 

benar-benar ril yang ada diluar wartawan. Reaitas yang nyata itu nantinya akan 

diseleksi oleh wartawan untuk kemudian dibentuk dalam sebuah berita. 

 

2. Pandangan pembentukan berita (creation of news) 

 Peristiwa itu bukan diseleksi, melainkan sebaliknya. Wartawanlah yang 

membentuk peristiwa : mana yang disebut berita atau mana yang tidak. peristiwa atau 

realitas bukanlah diseleksi melainkan direaksi oleh wartawan pembuat berita. 

Menjadi sebuah pertanyaan besar adalah bagaimana wartawan membuat berita. Titik 

perhatian terutama difokuskan dalam rutinitas dan nilai-nilai kerja wartawan yang 

memproduksi berita tertentu. Berita dihasilkan dari pengetahuan dan pikiran, bukan 

karena ada realitas objektif yang berada diluar, melainkan karena manusia akan 

mengorganisasikan realita yang abstrak ini menjadi realita yang koheren dan 

beraturan serta mempunyai makna. 
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Namun realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah dan tidak juga sesuatu yang 

diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, relita dibentuk dan dikonstruksi. Maka 

dapat diambil sebuah kesepahaman, yakni realita berwajah ganda/prular. Setiap orang 

yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu dan lingkungan 

pergauan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan 

konstruksinya masing-masing. Misalnya saja tentang demonstrasi mahasiswa. Satu 

kelompok bisa jadi mengkonstruksi  gerakan mahasiswa sebagai gerakan yang 

anarkis, diluar batas dan mengganggu masyarakat serta dijadikan alat permainan elit 

politik tertentu. Tetapi orang dari kelompok sosial yang lain bisa jadi mengkonstruksi 

gerakan mahasiswa itu memperjuangkan nasib rakyat dan berjuang tanpa pamrih. 

Konstruksi yang dibuat menjadi sebuah realita dilengkapi dengan legitimasi tertentu, 

sumber kebenaran tertentu hingga apapun yang dikatakan dan dipercayai adalah 

benar. 

 Dalam pembentukan realitas, media adalah sebuah sebab awal yang 

menghasilkan konstruksi yang berupa berita. Bagi sebagian masyaraat, pesan sebuah 

berita akan dinilai apa adanya, terkesan disampaikan sesuai objektivitasnya. Namun 

apabila kita cermati lebih dalam, realitas atau peristiwa yeng terjadi disekitar kita 

sudah direkonstruksi dan dibingkai oleh media. Disinilah realitas sosial dimaknai dan 

dikonstruksi dengan makna tertentu, yaitu dalam setiap penulis berita  menyimpan 

ideologis/latar belakang seorang penulis. Seorang penulis akan memasuan ide-ide 

mereka dalam analisis terhadap data-data yang diperoleh dilapangan. 
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 Sirkulasi informasi yang cepat dan luas sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan 

begitu kontruksi sosial akan berlangsung dengan sangat cepat dan sebenarnya merata. 

Sebaran berita yang telah sampai pada pembaca prinsipnya merupakan pembentukan 

konstruksi oleh media massa. Kekuatan media dengan menceritakan realitas yang 

tampak beralasan membuat pembacanya bersedia dikonstruksi oleh media massa. 

Masyarakat cenderung membenarkan konstruksi media massa yang tersaji sebagai 

sebuah realitas kebenaran. Mereka masih saja berpikir bahwa apa yang disajikan oleh 

media adalah 100% kejadian dilapangan, atau realitas apa adanya. Apa yang 

diberitakan media, ya itulah yang sebenarnya terjadi. Padahal media massa dengan 

individu-individu yang ada didalamnya menciptakan konstruksi realitas sosial. 

Menyiapkan materi konstruksi sosial adalah tugas media massa. Penyeleksian 

terhadap isu-isu penting setiap harinya menjadi fokus media massa disesuaikan 

dengan kebutuhan dan visinya. 

 Media mempunyai sudut pandang atau prinsip bagaimana cara melihat suatu 

isu. Ini dapat terihat dari adanya suatu isu yang sama namun diberitakan secara 

berbeda oleh tiap media. Media dengan apik mengkonstruksi realitas tersebut menjadi 

suatu kesatuan cerita yang bermakna (cerita dibalik cerita). Untuk mendukung arahan 

cerita yang sesuai, media memilih judul, fokus berita, foto, dan narasumber yang 

dapat mendukung berita tersebut. Pada kenyataannya di lapangan, terkadang prinsip 

independen dan objektif menjadi kabur. Dengan semakin banyaknya media massa 

yang bermunculan, maka semakin beraneka warna pula peristiwa yang disuguhkan. 
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Berangkat dari sebuah peristiwa yang sama, media tertentu memberitakannya dengan 

cara menonjolkan sisi atau aspek tertentu, sedangkan media yang lainnya 

meminimalisir, memelintir, bahkan menutup sisi atau aspek tersebut, dan sebagainya. 

 Pembentukan konstruksi berita dapat dilakukan dalam bentuk model good news 

dan bad news. Pada model good news objek pemberitaan dikonstruksi sebagai sesuatu 

yang memiliki citra baik sehingga terkesan lebih baik dari sesungguhnya. Sedangkan 

pada model bad news objek pemberitaan dikonstruksi sebagai sesuatu yang memiliki 

citra buruk sehingga terkesan lebih buruk dari sesungguhnya. Disini media punya 

kekuatan dengan redaksi yang dimilikinya sehingga dapat membuat sesuatu itu 

menjadi jelek/negatif, atau membuat sesuatu menjadi baik/mulia. Media dewasa ini 

tidak hanya mengumpulkan fakta atau menghadirkan realitas berita kehadapan publik 

pembacanya melainkan juga menyertakan sejumlah opini atau penilaian atas fakta 

berita yang dikonstruksi dalam suatu bingkai (frame) yang didasarkan atas sikap, 

aspirasi politik, maupun nilai atau kepentingan bisnis tertenu, mengingat media 

adalah perusahaan yang harus meraup untung untuk dapat bertahan hidup. Oleh 

karena itu wajar apabila suatu peristiwa yang sama akan disajikan berbeda oleh 

media, tidak terkecuali media onlie Detik.com dan Kompas.com memiliki 

karakteristik sendiri dalam mengangkat sudut pandang pemberitaannya. 

 Dalam pertarungan bisnis pada media sekarang hanya ada dua macam pemain 

yang mampu bertahan. Pertama, media yang sudah lama hadir, sudah dikenal luas, 

serta mempumyai pasar jelas dan pembaca fanatk. Kedua, media segmented  atau 
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media yang memiliki pasar yang fokus. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan 

mengapa penelitian menggunakan kedua media ini, selain membahas masalah yang 

sama, media ini memiliki segmentasi yang berbeda mengeni perspektif berbeda 

terhadap masalah yang diambil. Ditinjau dari kekutan perusahaan, Detik.com dan 

Kompas.com adalah perusahaan media di eksistensi yang berbeda.  

 Detik.com merupakan salah satu situs berita terpopuler di Indonesia. Berbeda 

dari situs-situs berita berbahasa Indonesia lainnya, detikcom hanya mempunyai edisi 

daring dan menggantungkan pendapatan dari bidang iklan. Meskipun begitu, 

detikcom merupakan yang terdepan dalam hal berita-berita baru (breaking news).  

  Sedangkan kompas.com adalah media dengan berfokus pada pengembangan 

isi, desain, dan strategi pemasaran yang baru. Kompas.com pun memulai langkahnya 

sebagai portal berita terpercaya di Indonesia.  

 Salah satu cara cara untuk menganalisis berita di media adalah dengan analisis 

bingkai (frame analisys). Analisis bingkai (Frame Analisys) yang kita lihat adalah 

bagaimana cara media memaknai, memahami, dan membingkai kasus/peristiwa yang 

pentong. Metode semacam ini tentu berusaha mengerti, dan menafsirkan makna dari 

suatu teks dengan jalan menguraikan bagaimana media membingai isu. Secara 

sederhana, analisis bingkai mencoba untuk membangun sebuah komunikasi bahasa, 

visual, dan pelaku serta menyampaikannya kepada piha lain atau menginterpretasikan 

dan mengklasifikasikan informasi baru. Melalui analisis bingkai, kita mengetahui 

https://id.wikipedia.org/wiki/Breaking_news
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bagaimanakah pesan diartikan sehingga dapat diinterpretasikan secara efisien dalam 

hubungannya dengan ide penulis.  

Salah satu lembaga yang bergerak untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan 

informasi kepasa masyarakat adalah pers. Pers dan jurnalistik seolah sama atau bisa 

dipertukarkan satu sama lain. Namun sesungguhnya tidak, jurnalistik menjunjukan 

kepada proses kegiatan, sedangkan pers berhubungan dengan media massa atau 

dalam hal ini menjurus ke media cetak atau surat kabar. Dengan demikian, jurnalistik 

pers merupakan kegiatan mencari, menggali, mengumpulkan, mengolah, memuat dan 

menyebarluaskan informasi melalui segala jenis saluran yang ada, baik cetak maupun 

elektronik. 

Bentuk media terdiri dari dua, yeitu media cetak dan media elektronik. Media 

cetak adalah media massa yang mempergunakan alat percetakan sebagai mediumnya, 

contohnya majalah, surat kabar, dan lain-lain.sedangkan media elektronik adalah 

media massa yang mempergunakan alat elektronik sebagai mediumnya, contohnya 

televisi, film dan lain-lain. Tugas terpentik dari media massa adalah menyampaikan 

informasi yang sesuai dengan kejadian dilapangan, baik berupa tulisan, laporan 

secara langsung maupun foto. Dalam hal ini, media cetak yang terdiri atas tulisan, 

foto dan gambar, berita yang disampaikan sudah sudah mengalami proses pemgeditan 

yang telah disesuaikan dengan kaidah-kaidah jurnalistik. 

 Model Framing yang akan digunaan peneliti dalam menganalisis berita adalah 

model Robert Entman. Dalam pandangan Entman, framing dalam berita dilakukan 
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dengan empat cara, yani identifikasi masalah (problem identification), yaitu peristiwa 

sebagai apa ; kedua, identifikasi penyebab masalah (causal interpretation), yaitu 

siapa atau apa yang yang dianggap penyebab masalah; ketiga, evaluasi moral (moral 

evaluation), yaitu penilaian atas penyebab masalah; dan keempat, saran 

penanggulangan masalah (treatment recomendation), yaitu menawarkan suatu cara 

penanganan masalah dan kadang kita memprediksikan hasilnya. Cara pandag atau 

perspektif yang digunakan menentukan fakta apa yang diambil, bagian nama yang 

ditonjolkan dan dihilagkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut. 

 Pada awal 2016, peneliti merasa tertarik pada pemberitaan mengenai kasus 

pembunuhan Wayan Mirna Shalihin alias Mirna. Ia tewas usai meminum kopi 

vietnam di cafe Oliver. Berawal dari Jessica yang berinisiatif mengajak Mirna ngopi, 

hal itu dilakukan Jessica untuk membalas kebaikan Mirna yang sering mentraktir 

Jessica selama di Australia. Mirna mengatakan kepada Jessica bahwa ia biasanya 

bersantai-santai ngopi di Olivier Cafe. Akhirnya mereka sepakat bertemu di sana. 

Jessica yang mengetahui akan tiba lebih dulupun berinisiatif memesankan minuman 

dan bertanya kepada Mirna. Sesampainya tiba di Olivier Cafe, Jessica lalu memesan 

meja kepada pihak restoran. Ia pun berjalan-jalan di mall hingga sekitar pukul 16.00 

atau 17.00 WIB. Setelah waktu janjian mereka akan tiba, Jessica pergi ke toko 

membeli sabun, lalu turun ke Olivier Cafe. Jessica memesan minuman untuk dirinya, 

Hanny, dan Mirna ke meja bartender dan langsung membayar tagihan minuman. 

Setelah  menunggu 15 sampai 20 menit hingga akhirnya Mirna dan Hanny datang. 
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Mirna lalu menyeruput es kopi Vietnam itu dan komplain. Mirna mengatakan 

kopinya tidak enak dan menyuruh Hanny dan Jessica menciumnya. Tak lama 

kemudian setelah meminum kopi Mirna merasa tenggorokannya terbakar bahkan 

sampai kejang dan mulutnya berbusa. Pihak restoranpun mengamankan kopi Mirna 

dan Mirna lalu dilarikan ke Rs.Abdi Waluyo oleh suaminya, dan Mirna meninggal 

dunia di rumah sakit tersebut. 

Kembali pada hakikatnya sebagai makhluk sosial, manusia akan senantiasa 

berhubungan dengan manusia lainnya. masyarakat dan komunikasi adalah kata 

kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebab, tanpa komunikasi tidak 

mungkin masyarakat terbentuk, sebaliknya tanpa masyarakat maka manusia tidak 

mungkin dapat mengembangkan komunikasi. Dalam berbagai situasi dan kondisi 

sekarang ini yang penuh dengan tantangan serta diiringi dengan berkembangnya 

zaman di dalam era globalisasi ini, kebutuhan manusia akan berita atau informasi 

semakin membesar, dan hal itu menuntut media massa untu dapat menyajikan berita 

kepada khalayak secara cepat, tepat dan akurat. Oleh karena itu, maka peran jurnalis 

menjadi sangat penting dalam penyebaran berita atau informasi. Penyebaran berita 

adalah fungsi dari sebuah media, baik media cetak maupun media elektronik. 

Informasi adalah sebagai salah satu kebutuhan manusia yang selalu menglami 

perkembangan siring dengan berkembangnya kemajuan teknologi dan perkembangan 

masyarakat akan kebutuhan informasi yang semakin lama semakin modern 

khususnya media online. Dalam era globalisasi yang diiringi dengan semakin 
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berkembangnya teknologi ini, masing-masing media massa berkompetisi untuk 

meningkatkan produktifitasnya. 

 

1.2   Fokus dan Pertanyaan Penelitian 

1.2.1 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian dirancang guna menghindari pembahasan yang melebar dan 

keluar dari masalah utama yang diangkat oleh peneliti. Selain itu, fokus penelitian 

juga dirancang untuk memberikan arah yang pasti dalam sebuah penelitian guna 

mendapat informasi yang jelas, spesifik dan detail. Memberikan perincian masalah 

yang akan diteliti dan memfokuskan kegiatan penelitian pada suatu area pengamatan 

dan penelitian yang lebih spesifik. Yang mana peneliti menetapkan hal yang menjadi 

fokus penelitian, yaitu : “BAGAIMANA KASUS PEMBUNUHAN WAYAN 

MIRNA DALAM BINGKAI MEDIA ONLINE DETIK.COM DAN 

KOMPAS.COM ?” 

1.2.2 Pertanyaan Penelitian 

 Media online Detik.com dan Kompas.com merupakan beberapa media yang 

memberitakan kasus pembunuhan Mirna. Namun, bagaimana ketiga media ini 

menyajikan pesan dalam pemberitaan kasus Mirna, dan bagaimana ketiga media ini 

membingkai berita tersebut? Hal ini dirumuskan kedalam : 
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1. Bagaimana Define Problem kasus pembunuhan Mirna dalam media online 

Detik.com dan Kompas.com 

2. Bagaimana Diagnose Cause kasus pembunuhan Mirna dalam media online 

Detik.com dan Kompas.com 

3. Bagaimana Moral Evaluation kasus pembunuhan Mirna dalam media online 

Detik.com dan Kompas.com 

4. Bagaimana Treatment Recommendation kasus pembunuhan Mirna dalam media 

online Detik.com dan Kompas.com 

1.3  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui Define Problem kasus pembunuhan Mirna dalam media online 

Detik.com dan Kompas.com 

2. Mengetahui Diagnose Cause kasus pembunuhan Mirna dalam media online 

Detik.com dan Kompas.com 

3. Mengetahui Moral Evaluation kasus pembunuhan Mirna dalam media online 

Detik.com dan Kompas.com 

4.  Mengetahui Treatment Recommendation kasus pembunuhan Mirna dalam media 

online Detik.com dan Kompas.com 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat mampu dipergunakan dan bermanfaat 

tidak hanya bagi peneliti, tetapi juga bagi orang lain yang membaca dan 

membutuhkan informasi seputar masalah yang diangkat dan berdasarkan kode yang 

diangkat. Yang mana peneliti memberi kegunaan penelitian ini pada dua aspek, 

yakni: 

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam perkembangan kajian di bidang komunikasi. Khususnya yang berkaitan dengan 

studi media. Seiring dengan berkembangnya kajian kritis pada wilayah kajian media 

massa, maka hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya sejenis 

dengan kekhasan tersendiri pada masa yang akan datang. 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

  Berbagai kepentingan yang terdapat dibelakang produksi pesan media 

semakin memperbesar pertanyaan seputar netralitas wacana media. Dengan 

meningkatnya terpaan media (media ekposure) dan fenomena kepribadian media, 

penelitian seperti ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kritis (critical 

thinking) khalayak terhadap isi pesan media untuk tidak secara pasif menerima isi 

pesan media, melainkan membekalinya dengan pengetahuan mengenai hakikat isi 

pesan media dalam proses kontruksi yang dilaluinya. 
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1.4 Kerangka Pemikiran 

 Ide dasar semua teori dalam paradigma definisi sosial sebenarnya memiliki 

pandangan bahwa manusia adalah aktor yang kreatif dari realitas sosial. Artinya, 

tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh normanorma, kebiasaan-

kebiasaan, nilai-nilai, dan sebagainya, yang kesemuanya itu tercakup dalam fakta 

sosial. (Bungin, 2008:11)  

 Realitas sosial tidak berdiri sendiri tanpa kehadiran individu, baik di dalamnya 

maupun di luar realitas tersebut. Realitas sosial itu memiliki makna, manakala realitas 

sosial dikonstruksi dan dimaknakan secara subyektif oleh individu lain sehingga 

memantapkan realitas itu secara obyektif. Individu mengkonstruksi realitas sosial, 

dan merekonstruksinya dalam dunia realitas, memantapkan realitas itu berdasarkan 

subjektivitas 42 individu lain dalam institusi sosialnya. Paradigma konstruktivis 

menjelaskan bahwa realitas merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh 

individu. Akhirnya, dalam pandangan paradigma definisi sosial, realitas adalah hasil 

ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di 

sekelilingnya.  

 Bungin dalam bukunya “Konstruksi Sosial Media Massa” yang mengutip dari 

Berger dan Luckman menjelaskan bahwa :  

“Konstruksi sosial adalah sebuah proses eksternalisasi, 

objektivasi, dan internalisasi yang terjadi antara individu di 

dalam masyarakat. Ketiga proses tersebut terjadi secara simultan 

membentuk dialektika, serta menghasilkan realitas sosial berupa 

pengetahuan umum, konsep, kesadaran umum, dan wacana 

publik. Konstruksi sosial dibangun oleh individu dan masyarakat 

secara dialektika. Dan yang dimaksud konstruksi sosial itu 
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adalah realitas sosial yang berupa realitas obyektif, subyektif, 

maupun simbolis”. (Bungin, 2008:212)  
 

Atas dasar pemikiran semacam itulah kaum konstruksionis memiliki pandangan 

tersendiri dalam melihat wartawan, media dan berita. Konsep mengenai 

konstruksionisme ini diperkenalkan oleh Peter L.Berger dan Luckmann melalui “The 

Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociological of Knowledge” (1966). 

Ia menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, di mana individu 

menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama 

secara subjektif. (Bungin, 2008:13). 
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Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Hasil Modifikasi Peneliti ) 
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