
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

              Vaksin covid-19 merupakan alur panjang dari wabah pandemi covid-19 yang 

melanda sepanjang tahun 2020, vaksin memberi harapan baru dari dampak pandemi 

yang berkepanjangan, vaksin di harapkan mampu memelindungi setiap satu jiwa 

akibat paparan virus covid-19. Keberhasilan temuan vaksin covid-19 tidak semestinya 

berjalan dengan yang di harapkan, penolakan, isu negatif, bahkan orang-orang 

mengkampanyekan anti vaksin. Isu vaksin bertebaran di platform media-media sejak 

awal kemunculan, di anggap tidak menjamin melindungi atau bahkan vaksin memiliki 

efek samping yang berbahaya saat di gunakan. Ini harus menjadi perhatian pemerintah 

lebih agar informasi vaksin dapat dengan baik di terima masyarakat mengenai seputar 

pengunaan vaksin covid-19. 

Media-media baik itu Televisi, Koran, Radio, Majalah, dan Portal-Portal 

Berita  online memberitakan seputar pandemi dan vaksinasi. Menurut pemberitaan 

pada media online bb.com.indonesia, pada tahun 2018, Indonesia sendiri memiliki 

2.000 media cetak, 674 radio, 523 televisi termasuk termasuk televise lokal 43.803 

media online. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai media massa terbanyak di 

dunia.
1
 Salah satu yang ramai di bahas pada media juga seputar Kejadian Ikut Pasca 

Imunisasi (KIPI) di semua platform media massa, media cetak, media online. Salah 

satu media Indonesia yang juga memberitakan tayangan seputar vaksin dan efek 

samping pasca vaksinasi adalah CNN Indonesia.com, platform media yang 
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memberitakan seputar pandemi covid-19, informasi berita dengan sudut pandang 

realitas kejadian atau fakta fenomena penayangan seputar vaksinasi. Portal media 

online CNN Indonesia.com menarik untuk di teliti karena media tersebut menyajikan 

berita dengan konsep modern dan inovatif, hal ini membuat portal media online CNN 

Indonesia.com menarik untuk di teliti, memilki kesan dan daya tarik tersendiri, 

kemasan berita dan konsep penayangan pemberitaan dalam dan luar negri dan sebagai 

media independen dalam menyiarkan berita. CNN Indonesia.com merupakan media 

yang di miliki oleh perusahana media Indonesia, Trans Media Group yang menaungi 

CNN Indonesia, Trans 7, Television, Detik.com, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, 

adalah gabungan dari seluruh media grup penyiaran berita tersebut.  

Berita terkait dengan efek samping vaksin covid-19 ini di terbitkan oleh 

portal berita media online CNN Indonesia.com dikarenakan adanya laporan kejadian 

pasca vaksinasi oleh masyarakat dan pihak berwenang serta medis yang menangani 

vaksinasi, dengan gejala yang timbul seperti demam, kelelahan hingga kematian yang 

belum diketahui penyebab nya namun  hal tersebut terjadi setelah menerima vaksinasi. 

Dengan adanya laporan ini kemudian di tuangkan sebagai narasi berita sebagai 

informasikan kepada khalayak, seperti salah satu berita CNN Indonesia.com ini. 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meminta kepada masyarakat yang 

mendapat vaksin AstraZeneca dan mengalami Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) 

dengan gejala khusus segera melaporkan diri ke dokter atau mengunjungi fasilitas 

kesehatan terdekat.2  
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Sebagai salah satu platform media di Indonesia, portal media online CNN 

Indonesia memberikan pemberitaan terkait dengan adanya efek samping vaksin yang 

terjadi pasca vaksinasi, dalam pemberitaan tersebut CNN Indonesia.com terfokus pada 

fenomena yang terjadi dimana fokus pemberitaan terkait dengan pemberitaan efek 

samping vaksin. Melalui portal media online tersebut di dasari dengan adanya berita 

seputar vaksinasi dan kasus efek samping dari vaksin, CNN Indonesia.com masih 

terus memberitakan seputar kasus pandemi, vaksinasi dan kejadian terkait adanya efek 

samping vaksin covid-19 sampai dengan penulisan penelitian ini di lakukan. Selama 

masa pandemi dan vaksinasi, kasus terkait dengan adanya efek samping terus ada, 

tayangan berita terkait dengan virus covid-19 dan vaksin sangat di perlukan agar 

informasi mengenai pandemi dapat dengan mudah di akses oleh khalayak.  

Tayangan berita merupakan salah satu alat yang di gunakan oleh publik 

dalam mencari informasi seputar pandemi, peran media saat ini di butuhkan karna 

peran berita harus menginformasikan kepada khalayak disaat kondisi pandemi yang 

belum stabil. Pandemi yang belum mampu teratasi secara keseluruhan oleh 

pemerintah tentu berdampak pada kewaspadaan sosial, dalam kondisi ini peran media 

tentu sangat vital untuk menginformasikan seputar pandemi covid-19 setiap saat, 

peran berita di butuhkan untuk melihat kondisi pandemi melalui siaran berita seputar 

pandemi covid-19. Media dibangun dari pesan-pesan yang hadir melalui kondisi dan 

sudut pandang, identifikasi sumber informasi, melihat dari pihak media dan 

keberadaan suatu peristiwa.
3
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Berdasarkan pengamatan peneliti selama masa pandemi dan berlangung nya 

siaran berita mengenai kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisai (KIPI) pada portal 

media online CNN Indonesia.com, peneliti melihat bagaimana sekema dalam 

penyajian berita berdasarkan fakta dan realita dari kejadian tersebut dan melibatkan 

unsur-unsur yang ada pada fenomena berita tersebut, pemberitaan terkait dengan 

kasus efek samping vaksin covid-19 dimana dalam berita nya menggunakan 

narasumber yang terlibat langsung pada kejadian tersebut, reduksi berita yang di 

tayangkan berdasarkan dengan informasi terkait dimana pemberitaan kasus efek 

samping usai menerima vaksin kemudian dalam isi berita juga di perjelas dengan 

tanggapan dari sumber yang menangani kasus vaksin.  

 Dalam pandangan peneliti melihat bahwa CNN Indonesia.com menginginkan 

berita yang di tayangkan agar sesuai dengan procedural pemberitaan, tiap-tiap berita 

yang di tampilkan berdasarkan hasil daripada peliputan dengan menggunakan 

narasumber kompeten sebagai sumber berita sehingga dapat menghasilkan kualitas 

berita yang terpercaya bagi khalayak pembaca. Selain itu ketertarikan peneliti terkait 

dengan penelitian ini bahwa kejadian pasca vaksin tersebut mendapat respon beragam 

oleh khalayak sehingga di sini peran media sebagai informasi utama harus benar-

benar dalam konteks sebagai media pemberita. Oleh sebab itu, agar dapat membahas 

pemebritaan efek samping vaksin covid-19 maka peneliti akan membahas secara 

mendalam melalui skripsi dengan judul: “STUDI DESKRIPTIF KUALITTAIF 

PEMBERITAAN EFEK SAMPING VAKSIN COVID-19 DI MEDIA ONLINE 

CNN INDONESIA.” 

 



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut:  

Bagaimana pemberitaan CNN Indonesia.com terkait dengan efek samping 

adanya vaksin covid-19 yang di beritakan pada portal berita media online ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Pada penelitian yang lebih mendalam, tujuan dari penelitian akan mendeskripsikan 

terkait pemberitaan efek samping vaksin covid-19 di Portal Media Online CNN 

Indonesia.com. Adapun tujuan penelitin ini sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan terkait dengan pemberitaan efek samping vaksin covid-

19 di portal media online CNN Indonesia.com 

2. Untuk menggambarkan secara mendalam terkait dengan pemberitaan efek 

samping vaksin covid-19 di media online CNN Indonesia.com 

3. Sebagai sumber refrensi pada penelitian berikutnya terkait dengan judul 

penelitian dan khusus nya ilmu komunikasi. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak di capai, harapkan penelitian ini dapat memberikan 

manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat di 

klasisfikasikan sebagai berikut :  

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini di harapkan mampu menjadi refrensi dan pustaka bagi 

penelitian berikutnya terkhusus pada ilmu komunikasi, sebagai sumber jurnal 

baru dalam penelitian terkait dengan judul yang sama pada penelitian yaitu 



penelitian dengan judul “Studi deskriptif kualitatif pemberitaan efek samping 

vaksin covid-19 pada portal media online CNN Indonesia.com”. 

b. Manfaat Praktisi 

Penelitian ini di harapkan mampu menjadi bidang keilmuan serta pedoman 

bagi penulis kedepan nya, dan juga penelitian ini di harapkan mampu menjadi 

masukan bagi penulis agar mampu mengembangkan penelitian secara 

sempurna dalan lebih kompeten dalam kajian-kajian penelitian yang akan 

datang. 

1.5 Metode Penelitian 

                A. Paradigma Penelitian 

Paradigma merupakan sudut pandang penelitian yang digunakan oleh 

para peneliti untuk menggambarkan bagaimana peneliti melihat realitas, 

mempelajari fenomena, cara yang digunakan dalam penelitian, dan cara 

yang digunakan dalam menafsirkan temuan-temuan. Secara umum 

pendekatan penelitian atau sering juga di sebut paradigma penelitian yang 

cukup dominan adalah paradigma penelitian kualitatif. Secara konsep, 

paradigm adalah asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuan dan 

menentukan cara dia memandang gejala yang di analisis. Dapat meliputi 

kode etik, maupun pandangan, yang mempengaruhi jalan pikiran dan 

perilaku ilmuan dalam mengolah ilmu.4 Menurut Ritzer, paradigm 

membantu merumuskan tentang apa dan bagaimana persoalan harus di 
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pelajari dan harus di jawab.5 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

paradigma Post Positivisme dalam penelitian untuk mengidentifikasi 

permasalahan yang diteliti. Paradigma Post Positivisme memiliki ciri 

keutama sebagai salah suatu modifikasi dari positivisme. Post positivism 

juga merupakan salah satu aliran yang ingin memperbaiki kelemahan 

positivisme. Secara epistimologi hubungan antara pengamat atau peneliti 

dengan objek yang diteliti tidaklah bisa dipisahkan. Untuk itu, hubungan 

antara pengamat dan objek harus bersifat interaktif dengan catatan 

pengamat harus bersifat senetral mungkin. 

B. Metode Penelitian 

         Dalam penelitian ini di menggunakan pendekatan penelitian deskriftif 

yang bersifat kualitatif, yang mendeskripsikan data apa adanya dan 

menjelaskan data atau kejadian menggunakan penjelasan secara kualitatif. 

Menurut Sugiyono metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian 

yang berdasarkan pada filsafat postpostivisme digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawanya adalah ekperimen) 

dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan 

data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna 

daripada generalisasi.
6
 Dalam studi deskriptif kualitatif metode ini di 
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harpakan mampu mengembangkan data pada penelitian studi deskriptif 

kualitatif, dalam pembahasan penelitian akan di gali secara mendalam 

mengenai judul penelitian yang di angkat. Peneliti melakukan observasi 

pada berita CNN Indonesia.com dimana pemebritaan yang di tayangkan 

mengenai pemebritaan efek samping vaksin covid-19 di portal media 

online, dengan melakukan pengamatan dan mengambil sejumlah berita 

yang terkait dengan penelitian yang menjadi studi kasus pada penelitian ini, 

adapun sejumlah berita berita yang di tayangkan berdasarkan hasil 

observasi yang kemudian peneliti uraikan dalam bentuk data sebagai bahan 

pada pembahasan penelitian ini, metode penelitian kualitatif berdasarkan 

pada judul penelitian yang akan di laksanakan. 

C. Subjek Penelitian 

            Fokus utama penelitian ini yaitu pada studi deskriptif pemberitaan 

portal media online CNN Indonesia.com mengenai efek samping vaksin 

covi-19, pemilihan sumber data penelitian ini terkait dengan judul 

penelitian dimana data yang di ambil pada portal media online CNN 

Indonesia.com menjadi sumber data penelitian. Pengambilan data melalui 

portal media berita karna dalam penelitian memiliki kesamaan pada judul 

penelitian dimana pada judul penelitian berfokus pada studi deskriftif 

kualitatif pemeebritaan efek samping vaksin covid-19 pada portal media 

online CNN Indonesia.com yang kemudian di observasi secara mendalam 

melalui portal media online CNN Indonesia sebagai sumber dalam 

                                                                                                                                                                                                    
 



penelitian yang merupakan sumberi data relevan dimana akan di bahas 

secara mendalam melalui pembahasan penelitian. 

D. Objek Peneltian 

             Objek dari penelitian ini terfokus pada tayangan pemberitaan CNN 

Indonesia.com, berdasarkan judul penelitian yang di angkat dimana akan 

membahas studi deskriptif dari pemberitaan terkait efek samping vaksin 

covid-19. Portal media online CNN Indonesia.com yang menjadi objek 

penelitian ini berdasrkan pengamatan peneliti akan menggali sumber data 

penelitian ini berdarkan pada pemberitaan terkait dengan efek saming 

vaksin covid-19, objek penelitian terfokus dari siaran berita yang di 

tayangkan melalui portal media online CNN Indonesia.com dan kemudian 

akan di bahas berdasarkan studi deskriptif dengan menggunakan metode 

kualitatif. 

1.6 Teknik Pengumpulan Data 

             Metode pengumpulan pada peneliti ini dengan melakukan observasi berita dan 

studi dokumen pemberitaan yang di tayangkan oleh portal berita media online CNN 

Indonesia.com. Karena penelitian meneliti terkait dengan studi deskriptif pada 

pemberitaan portal media online maka fokus utama penelitian adalah narasi 

pemberitaan yang di tayangkan oleh CNN Indonesia.com sebagai sumber utama 

pengambilan data penelitian. Pengambilan data dalam penelitian CNN Indonesia.com 

yaitu terkait dengan beita efek samping vaksin Covid-19, peneliti melakukan observasi 

pengembangan dengan menggunakan dua metode pengumpulan data sebagai acuan 

dalam studi deskriptif penelitian sebagai berikut: 



a. Data Premier  

Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumen eksteren berupa berita yang tayangkan oleh portal berita media 

online CNN Indonesia.com. Pengumpulan data melalui observasi paling 

penting dilakukan karena peneliti melakukan penelitian pada portal media 

yang menjadi sumber dat, observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan 

berita kemudian di bahas secara mendalam melalui pembahasan penelitian. 

b. Data Sekunder 

Pada data sekunder dalam proses pengumpulan data penelitian melalui 

jurnal skripisi mengenai pemberitaan, utamanya adalan mengenai 

pemberitaan efek samping vaksin Covid-19 pada portal media online CNN 

Indonesia.com peneliti mengambil data dalam bentuk narasi pemberitaan 

portal media tersebut. Kemudian dalam dokumentasi, teknik pengumpulan 

dokumen-dokumen berupa buku, jurnal, berita media online yang berkaitan 

dengan objek penelitian. Dokumen tentang peristiwa, atau kejadian dalam 

bentuk sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian sebagai 

sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian. 

1.7 Teknik Analisis Data 

 

               Penelitian ini bersipat studi deskriftif, yang bersifat penguraian dari hasil 

observasi dan dokumentasi. Data yang di peroleh akan di analisis secara kualitatif 

serta di uraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Moleong, “Analisis data adalah 

proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja 



seperti yang disarankan oleh data.
7
 Defeinisis tersebut memberikan gembaran tentang 

berapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip 

pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. 

                Dalan analisis data yang di gunakan penelitian ini menggunakan langkah-

langkah seperti yang paparkan oleh burhan bungin sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data (Data Reduction)  

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. 

Dalam penelitian ini pengumpulan data di lakukan dengan mengunakan 

observasi dari tayangan berita portal media online CNN Indonesia.com dan 

studi dokumentasi. Pengumpulan data yang di ambil berdasrkan hasil dari 

temuan tayangan pemberitaan terkait dengan efek samping vaksin covid-19 

pada portal media online CNN Indonesia.com dimana pada hasil temuan 

tersebut di gunakan sebagai bahan dalam observasi penelitian terkait dengan 

studi deskriptif kualitatif. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data, dimaknai dengan proses pemilihan, fokus perhatian dalam 

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul melalui catatan-

catatan tertulis dari lapangan. Reduksi di lakukan pada awal pengumpulan 

data di mulai dengan membuat ringkasan, mengkode, mencari tema, 

membuat pola-pola dan sebagainya dengan maksud memilah data dan 

informasi yang tidak relevan. Data pada portal media online CNN 

Indonesia.com di ambil berdasarkan temuan yang terkait dengan judul 
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penelitian kemudian dalam mereduksi data tesebut akan di lakuan dalam 

bentuk reduksi data untuk menyaring yang di perlukan dalam penelitian 

studi deskriptif kualitatif. 

3. Display Data 

Display data adalah pendeskripsian sejumlah informasi yang di susun 

meberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan sebagai 

pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks 

naratif. Data yang di fokuskan berdasarkan objek penelitian yaitu pada 

pemberitaan dengan fokus pemberitaan efek saming vaksin covid-19 di 

portal media online, karna dalam penelitian ini akan mebedah bagaimana 

pemberitaan terkait dengan kasus atau fenomena vaksin covid-19, dan 

subjek pada penelitian ini adalah portal media online CNN Indonesia.com 

yang menayangan pemberitaan terkait dengan judul yang di angkat. 

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conluction Drowing and 

Verification) Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan 

kesimpulan berupa kegiatan interpertasi, yaitu menemukan makna data 

yang telah disajikan. Kesimpulan yang akan di bedah berdasarkan rumusan 

masalah dari penelitian yang sebelumnya di gali dalam pembahasan 

penelitian, dalam pembahasan tersebut akan membedah secara mendalam 

mengenai pemberitaan yang terkait dengan efek samping, bagaimana 

pemberitaan efek samping yang ada di portal media online CNN 

Indonesia.com. 

 


