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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Agar masalah dalam penelitian ini mudah untuk dipahami, maka 

diperlukan tinjauan teoritis menurut para ahli yang berkenaan dengan masalah 

penelitian. 

1. Teori Konstruksi Sosial 

Teori konstruksi social merujuk pada proses dimana khalayak 

secara bersama-sama membentuk bahwa proses  pemaknaan 

dikembangkan melalui koordinasi antar khalayak. Konstruksi social adalah 

sebuah proses eksternalisasi, objektivitas, dan internalisasi yang terjadi 

antara individu didalam masyarakat. Konstruksi realitas social merupakan 

premis yang sangat mendasar untuk mengetahui bagaimana dan mengapa 

individu memandang dunia dengan cara tertentu serta apa peran media 

dalam membentuk pndangan itu. Konstruksi social pada hakekatnya 

menerima suatu pengalaman subyektif dengan realitas baik melalui 

peliputan media atau media itu sendiri.
15

 

Konstruksi social dibangun oleh individu dan mayarakat secara 

dialektika. Dan yang dimaksud kontruksi social itu adalah realitas social 

yang berupa realitas objektif, subyektif,maupun simbolik. Proses kontruksi 

tersebut, terbentuk pula proses pembingkaian (framing) opini atau 

pernyataan narasumber yang menjadi focus pada penelitian ini. Oleh 

                                                 
15

 http://pakarkomunikasi/teori-kontruksi-sosial (diakses tanngal 26/04/2018 pukul 12.19 

wib) 

http://pakarkomunikasi/teori-kontruksi-sosial
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karena itu, proses framing juga menjadi bagian dari teori kontruksi 

realitas. 

Realitas sosial adalah hasil kontruksi sosial dalam proses 

komunikasi tertentu. Membahas teori kontruksi social tidak bisa lepas dari 

bangunan teoritik. Berawal dari istilah kontruktivisme, kontruksi realitas 

social diperkenalkan oleh Peter L. Beger dan Berger dan Thomas 

Luckman melalui bukunya berjudul “The Sosial Contruction of Reality: A 

Treatise in The Sociological of Knowledge” tahun 1966.
16

 

Bagi kaum kontruksionis, realitas itu bersifat subjektif. Realitas 

hadir karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Realitas tercipta 

lewat kontruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. Disini tidak ada 

realitas yang bersifat objektif, karena realitas tercipta lewat kontruksi dan 

pandangan tertentu tergantung bagaimana konsepsi ketika realitas itu 

dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan berbeda.
17

 

Adapun kaitannya dengan media, menurut Eryanto, sebuah teks 

berupa berita tidak bisa kita samakan dengan kopi dari sebuah realitas, ia 

harus dipandang sebagai konstruksi atas realitas
18

. Berita dalam konstruksi 

sosial bukan merupakan sebuah peristiwa ataupun fakta dalam arti Riil, 

disini realitas bukan di oper begitu saja sebagai berita karena ia adalah 

proses interaksi antara wartawan dengan fakta serta dalam proses 

                                                 
16

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif:Komunikasi,Ekonomi,Kebijakan Publik,dan Ilmu 

Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2008) h.192 
17

 Eriyanto, Analisis Framing Kontruksi, Ideologi, Dan Politik Media (Yogyakarta: 

Lkis,2007) h.21 
18

 Ibid, h.13  
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internalisasi wartawan dilanda oleh realitas dan kemudian diserap kedalam 

kesadaran oleh seorang wartawan tersebut
19

. 

2. Analisis Framing 

Analisis framing adalah salah satu metode analisis media, seperti 

halnya analisis isi dan semiotik. Framing secara sederhana adalah 

membingkai sebuah peristiwa. Sobur (2001:162) mengatakan bahwa 

analisis framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau 

cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis 

berita.
20

 

Dalam ranah studi komunikasi, analisis framing mewakili tradisi 

yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk 

menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi. Analisis framing 

dipakai untuk membedah cara-cara atau ideology media saat 

mengkonstruksikan fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, 

penonjolan, dan pertautan fakta kedalam berita agar lebih bermakna, lebih 

menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi 

khalayak sesuai perspektifnya. Dengan kata lain, framing adalah 

pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif dan cara pandang 

yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. 

Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa 

yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak 

dibawa kemana berita tersebut. 

                                                 
19

 Ibid, 22-23.  
20

 Rachmat Kriyantono. Teknik praktis riset komunikasi (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2008). h.257 
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Framing membuat dunia lebih diketahui dan dimengerti dan juga 

realitas yang kompleks bisa dipahami dan disederhanakan dalam kategori 

tertentu. Adapun menurut pandangan subjektifnya, realitas sosial merupakan 

suatu kondisi dimana hal tersebut bersifat cair dan mudah berubah melalui 

interaksi kegiatan manusia dalam sehari-harinya.  

Ada tiga analisis untuk melihat upaya framing media mengemas berita 

yaitu perangkat framing media versi Robert N Entman, Williams A.Gamson, 

Andrea Modigliani, Zhindang pan dan Gerald M Kosicky, namun dalam riset 

media ini, model framing yang penulis gunakan dalam membedah teks media 

untuk melihat pengkerangkaan realitas yang  dibentuk oleh situs 

Riauterkini.com adalah dengan menggunakan perangkat framing yang 

dikemukakan oleh Entman. Hal ini dikarenakan melihat dari perangkat 

Entman bahwasanya lebih sesuai dengan apa yang penulis teliti yang 

mengarah kepada kecendrungan framing berita kriminal di situs 

Riauterkini.com pada kasus pembunuhan supir gocar dalam edisi bulan 

November 2017 sampai Februari 2018. 

Model Analisis Framing 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model Analisis Framing 

Robert Entman. Entman melihat framing dalam dua dimensi besar: seleksi isu 

dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas. Kedua factor ini dapat 

lebih mempertajam framing berita melalui proses seleksi isu yang layak 

ditampilkan dan penekanan isi beritanya. Framing dijalankan oleh media 

dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu lain serta menonjolkan 

aspek isu tersebut dengan menggunakan pelbagai strategi wacana  - 
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penempatan yang mencolok (menempatkan diheadline, halaman depan, atau 

bagian belakang) dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika 

menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan.
21

 Dari proses ini 

selalu terkandung didalamnya ada bagian berita yang dimasukkan dan 

dikeluarkan. 

Penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas isu berkaitan dengan 

penulisan fakta ketika peristiwa isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek 

tersebut ditulis? hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, 

gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak. Misalnya isu 

ditempatkan pada headline depan, pengulangan,pemakaian grafis untuk 

mendukung dan memperkuat penonjolan dan pemakaian label tertentu dan 

sebagainya.
22

 

Robert Entman menyebutkan ada empat cara yang bisa digunakan 

untuk melihat strategi media dalam mendefenisikan realitas. Keempat strategi 

yang dikemukakan oleh Entman inilah yang digunakan dalam menganalisa 

data dalam penelitian ini. Bagaimana Riauterkini.com mendefenisikan 

masalah yang ada pada situs berita kriminal riauterkini.com . Adapun keempat 

elemen tersebut adalah Define Problem, Diagnose Cause, Make Moral 

Judgement dan Treatment Recommendation. 

1. Definisi Masalah (Define Problem) 

Merupakan bingkai yang paling utama atau master frame. Bingkai 

utama inilah yang akan menekankan cara memandang suatu peristiwa. 

                                                 
21

 Alex Sobur, Analisis Teks Media suatu pengantar untuk analisis wacana,analisis 

semiotic,dan analisis framing (Bandung:Remaja Rosadakarya, 2004) h.162 
22

 Ibid, 255 



 15 

2. Memperkirakan Sumber Masalah (Diagnose Causes) 

Merupakan elemen framing yang digunakan untuk membingkai 

penyebab suatu peristiwa atau masalah. Penyebab disini bisa berarti apa 

(what) dan juga siapa (who) penyebabnya.  

3. Membuat Keputusan Moral (Make Moral Judgement) 

Merupakan elemen framing yang digunakan  untuk member 

argumentasi terhadap masalah atau peristiwa yang telah didefenisikan 

sebelumnya. Argumentasi tersebut dapat berupa legitimasi atau 

delegitimasi terhadap suatu tindakan.  

4. Menekankan Penyelesaian Masalah (Treatment Recpmmendation) 

 Merupakan elemen yang digunakan untuk mmenilai rekomendasi 

atau harapan yang diinginkan oleh wartawan atau media dalam 

menyelesaikan masalah.
23

. 

Tabel II.1 

Perangkat Framing Versi Robert Entman
24

 

Define Problem 

(pendefenisian masalah) 

Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? 

Sebagai apa? Atau masalah apa? 

Diagnose Cause 

(memperkirakan masalah atau 

sumber masalah)  

Peristiwa dilihat disebabkan oleh apa? Apa 

yang dianggap sebagai penyebab dari suatu 

masalah? Siapa aktor yang dianggap sebagai 

penyebab masalah? 

Make Moral Judgement 

(membuat keputusan moral) 

Nilai moral yang disajikan untuk menjelaskan 

masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk 

melegitimasi atau mendelegetimasi suatu 

tindakan? 

Treatment 

Recommendation(menekankan 

penyelesaian) 

Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk 

mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang 

ditawarkan dan harus ditempuh untuk 

mengatasi masalah? 

                                                 
23

 Ibid, h.119 
24

 Eriyanto, Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media (Yogyakarta: 

Lkis,2007) h.19 
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3. Berita 

a) Pengertian Berita 

Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru 

yang benar,menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, 

melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televise ataumedia 

online internet. Pengetahuan dan pemahaman tentang klarifikasi berita 

sangat penting bagi setiap reporter, editor, dan bahkan para perencana 

dan konsultan media(media planner) sebagai salah satu pijakan dasar 

dalam proses perencanaan (planning), peliputan (getting), penulisan 

(writing) dan pelaporan serta pemuatan, penyiaran atau penanyangan 

berita (reporting and publishing).
25

 

b) Syarat Berita 

Adapun kaidah ataupun persyaratan suatu berita yaitu: 

1) Fakta  

Berita yang ditulis oleh  wartawan merupakan suatu  fakta 

nyata, dalam dunia jurnalistik fakta terdiri dari kejadian nyata, 

pendapat, dan pernyataan sumber berita. 

2) Objektif 

Berita-berita yang ditulis wartawan harus objektif atau 

sesuai dengan yang sebenarnya. Dalam  memilih berita, tidak boleh 

dibumbui dan menyimpang dari keadaan yang sebenarnya. 

Sehingga bisa merugikan pihak-pihak yang diberitakan. Disini 

wartawan dituntut untuk bertindak adil, jujur, dan tidak memihak. 

                                                 
25

 Haris sumadiria. Jurnalistik Indonesia menulis berita dan feature panduan praktis 

jurnalis profesional ( Bandung:  simbiosa rekatama media,2005) h.67 
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3) Berimbang  

Berita yang ditulis wartawan atau surat kabar harus adil dan 

berimbang, semestinya wartawan menulis, mengabdi pada 

kebenaran ilmu atau kebenaran berita itu sendiri, dan bukan 

mengabdi pada sumber berita. Didalam  membuat tulisan yang 

diturunkan medianya, hendaknya porsi yang sama dan tidak berat 

sebelah. 

4) Lengkap  

Berita yang ditulis wartawan, hendaknya lengkap.  

Kelengkapan berita itu dikorelasikan dengan rumusan penulisan 

berita 5W + 1H. 

5) Akurat  

Berita-berita yang ditulis wartawan harus tepat, atau akurat. 

Artinya, berita itu benar dan tidak  terdapat kesalahan-kesalahan. 

Segala  sesuatu yang tepat, benar, akurat akan  tersaji dengan  

mantap.
26

 

c) Nilai Berita atau Layak Berita 

Secara umum kejadian yang dianggap mempunyai nilai atau 

layak berita adalah yang mengandung satu atau beberapa unsure 

sebagai berikut: 

1) Significance ( penting ) yaitu kejadian memepengaruhi kehidupan 

orang banya, atau kejadian yang mempunyai akibat terhadap 

kehidupan pembaca. 

                                                 
26

 Widodo, Teknik Wartawan Menulis Berita di Surat Kabar dan Majalah (Surabaya: 

Indah, 1977) h.13 
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2) Magnitude ( besar) yaitu kejadian yang menyangkut angka-angka 

yang berarti bagi kehidupan orang banyak, atau kejadian yang 

berkibat bisa dijumlahkan dengan angka yang menarik buat 

pembaca. 

3) Timeliness ( waktu ) yaitu kejadian yang menyangkut hal-hal yang 

baru terjadi atau baru dikemukakan. 

4) Proximity ( kedekatan ) yaitu kejadian yang dekat bagi pembaca, 

kedekatn ini bersifat geografis maupun emosional. 

5) Prominence ( tenar ) yaitu yang menyangkut hal-hal yang terkenal 

atau sangat dikenal oleh pembaca, seperti orang, benda atau 

tempat. 

6) Human Interest ( manusiawi ) yaitu kejadian yang member 

sentuhan perasaan bagi pembaca, kejadian yang menyangkut orang 

biasa disituasi luar biasa atau orang besar yang luar biasa.
27

 

d) Unsur-unsur Berita 

Menurut Totok Djuroto untuk membuat berita, paling tidak 

harus memenuhi dua syarat, yaitu:  

1) Faktanya tidak boleh diputar sedemikian rupa sehingga kebenaran 

tinggal sebagian saja. 

2) Berita itu harus menceritakan segal aspek secara lengkap. Dalam 

menulis berita, dikenal semboyan :satu masalah dalam satu berita”. 

                                                 
27

Ashadi Siregar dkk, Bagaimana Meliput Berita dan Menulis Berita Untuk Media Massa 

(Yogyakarta: Lembaga Peneletian Pendidikan dan Penerbitan,1996) h.27  
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Artinya sesuatu berita harus dikupas dari satu masalah saja 

(monofact) dan bukan banyak masalah (multi fact) karena akan 

menimbulkan kesukaran penafsiran, yang menyebabkan berita menjadi  

tidak sempurna.
28

 

e) Konsep Berita 

Menurut Frank Luthor Mott paling sedikit ada delapan konsep 

berita yang meminta perhatian kita, adalah sebagai berikut : 

1) Berita sebagi laporan tercepat (news as timely report) 

2) Berita sebagai rekaman (news as record) 

3) Berita sebagi fakta objektif (news as objektif fact) 

4) Berita sebagai interpretasi (news as interpretation) 

5) Berita sebagai sensasi (news as sensation) 

6) Berita sebagai minat insani (news as  human interest) 

7) Berita sebagai ramalan (news as prediction) 

8) Berita sebagai gambar (news as picture)
 29

 

f) Kategori Berita 

Menurut Santana kategori berita terdiri atas : 

1) Hard News 

Hard news yaitu kisah berita yang menyangkut hal-hal 

penting yang langsung terkait dengan kehidupan pembaca, 

pendengar, atau pemirsah. Kisah biasanya adalah hal-hal yang 

dianggap penting, dan karena itu segera dilaporkan oleh Koran, 

radio, televise dari semenjak itu peristiwa terjadi.   

                                                 
28

 Totok Djuroto, Manajemen Penerbitan Pers (Bandung: Rosadakarya, 2004) h.47 
29

 Onong, Ilmu Komunikasi, 132-134. 
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2) Feature News 

Feature news yaitu kisah peristiwa atau situasi yang 

menimbulkan kegemparan atau imaji-imaji (pencitraan), 

peristiwanya bisa jadi bukan termasuk yang teramat penting harus 

diketahui masyarakat, kemungkinan hal-hal yang telah terjadi 

beberapa waktu waktu lalu.  

3) Sport News 

Sport news yaitu berita-berita olahraga bisa masuk ke 

kategori hardnews atau feature. Selain dari hasil-hasil pertandingan 

atau perlombaan, rangkaian kompetisi musiman, pemberitan juga 

meliputi bidang lain yang terkait sport seperti tokoh-tokoh 

olahragawan, kehidupan para pemain olahraga yang bertanding. 

4) Social News 

Social news yaitu kisah kehidupan sosial, seperti sport bisa 

masuk kedalam pemberitaan hard news atau feature news. 

Umumnya meliputi pemberitaan yang terkait dalam masyarakat 

sehari-hari. 

5) Interpretative  

Wartawan berupaya untuk memberi kedalam analisis dan 

melakukan survey terhadap terhadap berbagai hal yang terkait 

dengan peristiwa yang hendak dilaporkan. 

6) Science 

Para wartawan berupaya untuk menjelaskan dalam bahasa 

berita, ikhwal kemajuan perkembangan keilmuan dan teknologi. 
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7) Consumer 

Merupakan para pembantu khalayak yang hendak membeli 

barang-barang kebutuhan sehari-hari, baik yang bersifat kebutuhan 

primer maupun kebutuhan sekunder.  

8) Financial 

Berita yang focus perhatiannya pada bidang bisnis, 

komersil atau investigasi. Para penulis umumnya mempunyai 

referensi akademis atau kepakaran terhadap subjek-subjek yang 

dibahasnya.
30

 

g) Bangunan Naskah Berita 

Menurut suhandang keseluruhan bangunan naskah berita terdiri 

atas tiga unsur, yaitu: headline (judul berita), lead (teras berita) dan 

body (kelengkapan atau penjelasan berita) yaitu : 

1) Headline (judul berita) 

Pada hakikatnya headline merupakan intisari dari berita. 

Biasanya dibuat dalam satu kalimat pendek, tapi cukup 

memberitahukan persoalan pokok peristiwa yang diberitakannya. 

2) Lead (teras berita) 

Apabila headline merupakan intisari dari suatu berita, maka 

lead (teras berita) merupakan sari berita itu. Sebagian sari dari 

suatu berita, lead merupakan laporan singkat yang bersifat klimaks 

dari peristiwa yang dilaporkannya. Untuk menjawab pertanyaannya 

                                                 
30

 Santana, Jurnalisme Kontemporer, h.21 
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yang timbul dari hati nurani pembaca, lead harus disusunsecara 

cepat yaitu dengan merumuskan pertanyaan sesuai dengan kaidah 

5W+ 1H. 

3) Body (kelengkapan berita) 

Body atau tubuh berita merupakan naskah suatu berita yang 

ditemukan setelah headline atau lead. Pada body ini bisa kita 

jumpai semua keterangan secara rinci dan dapat melengkapi dan 

memperjelas fakta atau data yang disuguhkan dalam lead. Rincian 

keterangan  atau penjelasan yang dimaksud adalah hal-hal yang 

belum terungkap pada leadnya. Karena itu bagian body ini juga 

sering disebut “sisa berita”. 

Ada 4 macam kiat cara penyajian body berita bisa menarik 

perhatian khalayak yaitu: 

a. Pertama berbentuk pyramid. Body berita dimaksud disusun dalam 

bentuk untaian cerita yang dimulai dengan hal-hal yang kurang penting 

dan diakhiri dengan hal-hal yang terpenting atau klimaks dari peristiwa 

yang diberitakannya.  

b. Kedua berbentuk kronologis yang menjadi dasar konstruksinya adalah 

rentetan jalannya peristiwa yang diberitakan.  

c. Ketiga berbentuk piramida terbalik, berita ini merupakan kebalikan 

dari bentuk yang pertama yaitu pyramid.  

d. Keempat berbentuk blok paragraph yaitu semua bagian dari dari 

peritiwayang diberitakan dianggap sama pentingnya.
 31

 

                                                 
31

 Kustadi Suhandang, Pengantar Jurnalistik Seputar Organisasi (Bandung: Produk dan 

Kode Etik, 2003), 115. 
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4. Kriminal 

Kriminal dianggap sebagai peristiwa yang menarik karena pada 

dasarnya manusia ingin hidup dalam suasana tenteram. Peristiwa kriminal 

sendiri (event of crime ) mengundang daya tarik karena mengandung 

ancaman. Berita kriminal itu sendiri merupakan berita mengenai segala 

peristiwa kejadian dan perbuatan yang melanggar hukum seperti 

pembunuhan, perampokan, pencurian, penodongan, pemerkosaan, 

penipuan, korupsi, penyelewengan, dan segala sesuatu yang bertentangan 

dengan norma-norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat.
32

 

Berita kriminal merupakan fakta atau informasi yang ditulis oleh 

wartawan yang dimuat dalam media pers kepada masyarakat luas tentang 

tindakan kriminal atau berita kejahatan yang dilakukan secara individu. 

Banyaknya pembaca berita-berita kejahatan ini tentu saja bukan berarti 

bahwa mereka menyukai kejahatan tetapi berita itu menarik karena 

menyangkut persoalan hidup dan kehidupan. 
33

 

5. Berita Kasus Pembunuhan Supir Gocar di Situs Riauterkini.com 

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai 

pembingkaian berita masalah kasus pembunuhan supir gocar yang diteliti 

di situs Riauterkini.com edisi November 2017 sampai Februari 2017. 

Dalam penelitian tersebut terdapat 9 berita yang terbit selama bulan 

November sampai Februari tersebut.  

                                                 
32

 Sedia Willing Barus. Jurnalistik petunjuk teknis menulis berita (Jakarta: Erlangga, 

2011) h 44 
33

 Haris Sumadiria. Jurnalistik Indonesia Menulis berita dan Feature ( Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media, 2005) h. 67 
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Berikut adalah contoh berita yang diteliti oleh peneliti yang dimana 

Riauterkini.com memuat berita tersebut dengan menggunakan konsep yang 

dikemukakan oleh Robert Entman yang memberikan poin-poin Define 

Problem, Diagnoses Causes, Make Moral Judgement, dan Treatment 

Recommendantion dalam mengalisis sebuah berita dengan judul “Mobil 

Ditemukan di Tanah Karo, 4 dari 6 Pelaku Pembunuhan Supir Gocar di 

Pekanbaru Berhasil Tertangkap” yang mana petikan isi beritanya adalah
34

: 

“ Riauterkini-PEKANBARU. Teka-teki hilangnya Ardhie Nur Aswan 

(23) pada 22 Oktober silam semakin menuju titik terang. Pasca ditemukannya 

mobil Suzuki Ertiga BM 1564 NV milik korban, tim Polresta Pekanbaru 

bahkan ternyata sudah meringkus 4 dari 6 pelaku pembunuhan yang 

menyebabkan tewasnya Ardhie.  

Dengan demikian, dapat dipastikan jika Ardhie menghilang setelah 

dibunuh terlebih dahulu oleh para pelaku. Menurut Kapolresta Pekanbaru, 

Kombes Pol Susanto, keempat pelaku itu diringkus oleh pihaknya di tiga 

lokasi berbeda, Banten, Simalungun Sumatera Utara dan Pekanbaru, Riau. 

Dari tertangkapnya keempat pelaku itupula, diketahuilah bahwa Ardhie 

dibunuh dengan cara leher dijerat tali, kemudian mayatnya dibuang di daerah 

Kandis dan mobilnya dibuang di Tanah Karo, Sumatera Utara.  

"4 dari 6 pelaku (pembunuhan Ardhie) sudah kita amankan. Sekarang 

kita masih lakukan pengembangan untuk mengejar dua pelaku lainnya," kata 

Susanto kepada riauterkini.com, Senin (27/11/17). Pamen berkepala pelontos 

ini menjelaskan, awal hilangnya Ardhie sendiri, bermula ketika korban 

mendapat orderan menjemput tamu di tempat karaoke keluarga di Panam, 

Kecamatan Tampan. Saat ditengah perjalanan, korban pun kemudian dihabisi 

dengan cara lehernya dijerat tali.  

Untuk menghilangkan jejak, sambung Santo, para pelaku selanjutnya 

membuang jasad korban ke daerah Kandis, Kabupaten Siak. Sedangkan mobil 

Ertiga milik korban dibuang ke jurang di daerah Tanah Karo/Kabupaten Karo, 

Sumatera Utara. Hampir sebulan menghilang, pada 7 November lalu tepatnya 

di Km 57 Kandis, kumpulan tulang belulang pun ditemukan. Tulang tersebut 

sempat dibawa ke RS Bhayangkara dan diyakini oleh pihak keluarga sebagai 

jasad Ardhie.  

Polisi juga sudah mengambil sampel DNA ibu korban untuk 

dicocokkan dengan tulang yang telah ditemukan. Hanya saja, demi 

memastikan identitas tulang belulang itu merupakan jasad Ardhie, Santo 

mengaku pihaknya masih menunggu hasil dari DNA tersebut.  
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"Kita masih menunggu hasil tes DNA. Tapi dari pengakuan pelaku dan 

barang bukti mobil korban yang sudah kita temukan, kuat dugaan tulang 

belulang Mr X yang ditemukan di Kandis lalu merupakan jasad korban 

(Ardhie)," tegasnya.***(gas)”
35

 

 

Adapun untuk lebih lanjutnya mengenai frame berita selanjutnya yang 

diteliti oleh penulis mengenai berita kriminal kasus pembunuhan supir gocar 

di situs riauterkini.com selanjutnya akan dibahas pada Bab V. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Ada kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya 

adalah kajian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf tentang 

Analisis Isi Berita Kriminal pada Headline Surat Kabar Pekanbaru Pos edisi 

Maret- April 2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

penyajian berita kriminal pada headline surat kabar Pekanbaru Pos dilihat dari 

penyajian sebuah pemberitaan, merupakan nilai sentral yang mendasari 

disiplin wartawan dan media.  

Teori dalam penelitian ini menggunakan pendekatan buku teori 

Assegaf yaitu penyajian berita yang terdapat dalam surat kabar yang meliputi 

aktual, fakta dan akurat dalam penyajian berita harus memenuhi persyaratan 

pemberitaan 5W+1H. Hasil penelitian adalah bahwa penyajian berita kriminal 

pada headline surat kabar Pekanbaru Pos sudah memenuhi penulisan 

persyaratan berita yaitu 5W+1H juga dilengkapi dengan fakta , akurat, dan 

aktual dalam penyajian berita kriminal.
36
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Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Idul Fitri Yatno dengan 

judul Skripsi Analisis Framing Pemberitaan Kasus Penyalahgunaan Narkoba 

Pada Masyarakat Umum di Media Online Riauterkini.com (Edisi Maret dan 

April 2016). Dalam penelitian ini Idul Fitri Yatno menjelaskan bagaimana 

framing atau pembingkaian pemberitaan kasus penyalahgunaan narkoba pada 

masyarakat umu edisi maret dan april 2016.  Jenis penelitian dalam penelitian 

ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang 

dipakai adalah analisis framing dengan teori analisis framing yang 

dikemukakan oleh Robert Entman.,. Dengan menggunakan analisis Framing 

model Robert Entman tersebut maka berita yang ia teliti menggunakan empat 

perangkat unit analisis yaitu Define Problem, Diagnose Causes, Make Moral 

Judgement, dan Treatment Recommendation.
37

 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan suatu bentuk proses dari keseluruhan dari 

proses penelitian. Adapun untuk mempermudah peneliti dalam melakukan 

pengamatan analisis teks media dengan analisis Framing, maka berdasarkan 

kerangka teoritis yang telah dipaparkan dalam permasalahannya, maka peneliti 

mengambil konsep yang dilakukan oleh Model Analisis Framing Robert 

Entman dimana terdapat indikator Framing sebagai berikut : 

1. Definisi Masalah (Define Problems) : 

Bagaimana suatu peristiwa tersebut dilihat? Bagaimana alur 

masalah tersebut? dan lain sebagainya yang menghasilkan suatu definisi 
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permasalahan. Define Problem ini juga merupakan bingkai yang paling 

utama, karena pada bingkai ini lah yang akan menentukan cara 

memandang suatu peristiwa tersebut. 

2. Memperkirakan sumber masalah (Diagnose Causes). 

Sebuah peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa ? dan siapa actor 

yang terkait sehingga menjadi penyebab masalah tersebut. Penyebab disini 

bisa berarti apa (What) dan juga bisa siapa (Who) sebagai penyebabnya. 

3. Membuat keputusan moral (Make Moral Judgement). 

Nilai moral apa yang terdapat masalah tersebut ? ini merupakan 

elemen framing yang digunakan untuk memberikan argumentasi terhadap 

masalah atau peristiwa yang telah didefenisikan sebelumnya. Dan 

argumentasi tersebut dapat berupa delegitimasi maupun legitimasi 

terhadap suatu tindakan. 

4. Menekankan penyelesaian (Treatment Recommendation) 

 Penyelesaian apa yang ditawarkan oleh media untuk mengatasi 

masalah tersebut ? dalam elemen ini juga digunakan oleh Wartwan atau 

media dalam menilai rekPenyelesaian omendasi dan menginginkan 

harapan untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. 
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Gambar  II.1 

Konsep Framing Robert Entman  
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