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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Teori 

1. Analisis Framing 

Framing yang sudah dipahami secara luas sebagai salah satu metode 

penelitian media dari berbagai sudut pandang. Namun setidaknya terdapat 

kesepakatan untuk memaknai apa yang disebut sebagai framing. Gagasan tentang 

framing pertama kali dilontarkan oleh Baterson tahun 1955. Mulanya frame 

dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang 

mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana serta yang menyediakan 

kategori-kategori standar untuk mengapresiasikan realitas. Konsep ini 

kemudiandikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada 1974,yang mengandaikan 

frame sebagai kepingan-kepingan perilaku (strips of behavior) yang membimbing 

individu dalam membaca realitas.  

Menurut Sobur dalam perspektif komunikasi,analisis framing dipakai 

untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkontruksi fakta. Analisis 

ini mencermati seleksi,penonjolan dan pertautan fakta kedalam berita agar lebih 

bermakna,lebih menarik lebih berarti atau lebih diingat,untuk menggiring 

interpretasi khalayak sesuai perspektifnya.
12

 

Ada beberapa definisi framing menurut para tokoh. Menurut Robert 

N.Entman framing  merupakan proses seleksi dari berbagai aspek realitas 

sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek 

lain. Juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks dan khas 

sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain.
13

 

William A.Gamson mendefinisikan framing sebagai cara bercerita atau 

gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi 
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Alex Sobur, Analisis Teks Media  (Bandung: Rosda Karya, 2009), 162. 
13

 Eriyanto, Analisis Framing “Kontruksi Ideologi dan Politik Media” (Yogyakarta: Lkis, 

2007), 77. 
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makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara 

bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan (package).
14

 

Menurut Amy Binder Framing ialah skema interpretasi yang digunakan 

oleh individu untuk menempatkan , menafsirkan, mengidentifikasi, dan melabeli 

peristiwa secara langsung atau tidak langsung. Frame mengorganisir peristiwa 

yang kompleks ke dalam bentuk dan pola yang mudah dipahami dan membantu 

individu dan konvensi pembentukan berita.
15

 

Definisi framing menurut Todd Gitlin ialah strategi bagaimana 

realitas/dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan 

kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan 

agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca itu dilakukan 

dengan seleksi, pengulangan,penekanan, dan  presentasi aspek tertentu dari 

realitas. 

David E.Snow & Robert Benfort mendefinikan framing sebagai pemberian 

makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi yang relevan. Frame 

mengorganisasikan sistem kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, 

anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat tertentu 

Zhongdang Pan & Gerald M.Kosicki mendefinisikan framing sebagai 

strategi konstruksi dan memproses berita.Perangkat kognisi yang digunakan 

dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan 

rutinitas dan konvensi pembentukan berita.
16

 

Pada dasarnya analisis framing  ini merupakan analisis untuk mengkaji 

pembingkaian realitas (peristiwa, individu, kelompok, dan lain-lain) yang 

dilakukan media. Pembingkaian tersebut merupakan proses konstruksi, yang 

artinya realitas dimaknai dan direkonstruksi dengan cara dan makna tertentu. 

Framing digunakan media untuk menonjolkan atau member penekanan aspek 

tertentu sesuai kepentingan anda.
17

Akibatnya, hanya bagian tertentu saja yang 

                                                             
14
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 Ibid, 79 
16

 Ibid. 
17
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lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam 

pikiran khalayak. 

Penulis memilih metode analisis framing Robert N Entman untuk 

mengupas tayangan pemberitaan pemerintahan tiga tahun Jokowi JK  di CNN 

Indonesia, dikarenakan penulis merasa metode ini sesuai dengan jenis penelitian 

yang ingin penulis teliti. Karena penulisan ini cenderung mengarah kepada 

framing berita terkait tiga tahun pemerintahan Jokowi JK yang menjadi sorotan 

public terkait sepak terjang kinerja orang nomor satu di Indonesia setiap tahunnya. 

Entman melihat framing dalam dua dimensi besar : seleksi isu dan 

penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas. Kedua aspek ini dapat lebih 

mempertajam framing berita melalui proses seleksi isu yang layak di tampilkan 

dan menekankan isi beritanya.
18

 Oleh karena itu media melakukan framing 

dengan menyeleksi isu dan menggunakan berbagai cara untuk membuat isu itu 

lebih menonjol dibanding dengan isu lainnya. 

Ada 4 elemen dari framing media : 

1) Define Problem 

Merupakan bingkai utama yang menekankan bagaimana cara memandang 

suatu peristiwa. 

2) Diagnose causes 

Merupakan elemen framing yang berfungsi untuk membingkai penyebab dari 

suatu peristiwa baik itu apa (what) ataupun siapa (who) penyebab dari 

peristiwa tersebut. 

3) Make moral judgement 

Merupakan elemen framing yang berfungsi untuk memberikan argumentasi 

terhadap peristiwa tersebut. 

4) Treatment recommendation 

Merupakan elemen framing yang digunakan untuk menilai rekomendasi atau 

harapan yang diinginkan oleh wartawan atau media dalam menyelesaikan 

masalah. 

 

                                                             
18

Ibid, 163. 
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Tabel 1.1 

Perangkat Framing Media Robert N Entman
19

 

 

2. Program Berita 

Menurut Anton Mabruri, program berita adalah sebuah format acara 

televise yang diproduksi berdasarkan informasi dan fakta atas kejadian dan 

peristiwa yang berlangsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari baik yang 

bersifat timeless stsu time concern. Format ini memerlukan nilai-nilai factual dan 

actual disajikan dengan ketepatan dan kecepatan waktu dimana dibutuhkan sifat 

liputan yang independen.
20

 

                                                             
19

Eriyanto, Analisis, 19. 
20

 Anton Mabruri KN, Panduan Penulisan Naskah TV  (Jakarta: Gramedia, 2013), 15. 

Devine problem  

(Pendefinisian 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 

actor 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 mendelegitimasi 

suatu tindakan? 

Treatmen recommendation 

(menekankan penyelesaiannya) 

Penyelesaian apa yang ditawarkan 

untuk mengatasi masalah/ isu? 

Jalan apa yang ditawarkan dan 

harus ditempuh untuk mengatasi 

masalah? 
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a. Jenis-jenis Berita Televisi 

Sama halnya seperti berita di media cetak, dalam jurnalistik televis 

juga terdapat beberapa jenis berita ditelevisi. Karena pada dasarnya 

berita/news itu meliputi semua aspek kehidupan yang ada disekitar 

kita antara lain : politik, ekonomi, social, seni dan budaya, kehidupan 

dan lain-lain. Menurut JB Wahyudi membagi jenis-jenis berita 

Televisi menjadi dua, yakni: 

1. Berita Terkini (Straight News) 

Berita terkini adalah uraian peristiwa dan atau pendapat yang 

mengandung nilai berita dan terjadi pada hari ini (news of the 

day).Berita terkini bersifat time concern, yaitu penyajiannya sangat 

terikat pada waktu.Makin cepat disajikan makin baik.Dengan syarat, 

nilai beritanya harus kuat. Berita terkini dapat disajikan dalam dua 

bentuk, yakni : 

a) Berita langsung (straight news) untuk berita kuat 

(hard/spot/soft news)  

Yaitu uraian fakta dan atau pendapat yang hanya mengandung 

inti-inti 5W + 1H, dan uraiannya dimulai dari yang terpenting 

menuju ke kurang penting.Fakta dan atau pendapat yang 

dilaporkan itu hanya dilihat dari satu sudut atau sosok 

sehingga bersifat linier. Cara menyajikan berita langsung 

dapat dilakukan dengan carabreak news (memotong siaran 

untuk memasukkan berita tersebut) maupun bisa pula dengan 

superimposed(meniban suatu gambar acara tv yang sedang 

berlangsung) untuk televise. Pada perkembangannya jenis 

berita ini justru bukan menjadi berita sekilas ada beberapa 

stasiun TV yang menayangkan sebagai berita panjang seperti 
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yang dilakukan oleh Metro TV pada saat menyiarkan 

wafatnya Gusdur.
21

 

b) Berita mendalam (indepth news) 

Yaitu uraian fakta dan atau pendapapat yang mengandung 

nilai berita, dengan menempatkan fakta dan atau pendapat itu 

pada mata rantai dan merefleksikannya dalam konteks 

permasalahan yang lebih luas.Fakta dan atau pendapat itu 

dilihat dari banyak sudut atau aspek sehingga bersifat 

multilinier. Ada beberapa bentuk berita mendalam, yaitu: 

1) Berita Komprehensif 

2) Berita Interpretati 

3) Berita Investigatif 

2. Berita Berkala 

Selanjutnya tentang berita berkala sebagai uraian fakta dan 

pedapat yang nilai beritanya kurang kuat, sehingga penyajiannya 

kepada khalayak tidak terikat pada waktu (timeless).Uraiannya 

bersifat linier dan eksploratif. Termasuk dalam jajaran berita 

berkala adalah: 

a) Laporan eksploratif 

Adalah uraian mengenai fakta dan atau pendapat yang 

diperoleh dengan cara menggali (eksplore). Disini, topic 

bahasan sudah ditentukan, lalu digali berbagai permasalahan 

yang ada dengan cara terjun langsung ke lapangan. 

b) Laporan khas 

Laporan khas atau feature adalah uraian fakta yang bersifat 

khas dan unik. Fakta yang bersifat khas atau unik, seperti 

pemulung, pengemis dipersimpangan jalan, penjaja Koran 

atau majalah, pengamen, per\ngrajin barang, pemilik took 

unik, pengoleksi barang antic, dan lain sebagainya, diuraikan 

secara terperinci. 

                                                             
21
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c) Berita analisis  

Berita analisis adalah uraian fakta dan pendapat yang bersifat 

analisis. Dengan kata lain, berita analisis adalah uraian yang 

disusun setelah fakta dan pendapat yang akan diuraikan dipilih 

menjadi fakta dan pendapat utama serta fakta dan pendapat 

yang timbul sebagai akibat adanya fakta dan pendapat utama 

tersebut. Berita analisa ini sering disajikan dengan cara dialog 

langsung dengan narasumber terkait dengan tema/ topic yang 

sedang hangat dibicarakan public. 

d) Majalah Udara 

Majalah (magazine) adalah gabungan uraian fakta dan atau 

pendapat yang dirangkai dalam satu wadah atau mata acara 

atau gabungan dari beberapa feature. Pada radio dan televise 

disebut majalah udara.
22

 

 

b. Format Berita Televisi 

Televise memiliki sejumlah format berita. Format berita ini adalah : 

1. Reader (RDR) 

Ini adalah format berita TV yang paling sederhana, hanya berupa 

lead in yang dibaca presenter. Berita ini sama sekali tidak disertai 

gambar ataupun grafik. Hal ini dapat terjadi karena naskah berita 

dibuat begitu dekat dengan saat deadline, dan tidak sempat 

dipadukan dengan gambar. 

2. Voice Over (VO) 

Voice Over(VO) adalah format berita TV yang lead in dan tubuh 

beritanya dibacakan oleh presenter seluruhnya. Dengan perkataan 

lain, presenter membacakan lead sekaligus tubuh berita. Ketika 

presenter membaca tubuh berita , gambar pun disisipkan sesuai 

dengan konteks isi narasi. 

 

                                                             
22

 Ibid, 28-30. 
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3. Voice Over – Grafik  

VO-Grafik adalah format berita TV yang lead in dan tubuh 

beritanya dibacakan oleh presenter seluruhnya.Namun, ketika 

presenter membaca tubuh berita, tidak ada gambar yang 

menyertai kecuali hanya grafik atau tulisannya.Hal ini mungkin 

terpaksa dilakukan karena peristiwa yang diliput sedang 

berlangsung dan redaksi belum menerima kiriman gambar 

peliputan yang bisa ditayangkan. 

4. Voice Over – Sound On Tape (VO-SOT) 

VO-SOT adalah forat berita TV yang memadukan voice over 

(VO) dan sound on tape (SOT).Lead in dan isi tubuh berita 

dibacakan  presenter. Lalu di akhir berita dimunculkan sound bite 

dari narasumber sebagai pelengkap dari berita yang telah 

dibacakan sebelumnya. 

5. Sound on Tape (SOT) 

Sound On Tape (SOT) adalah format berita TV yang hanya berisi 

lead in dan soundbite dari narasumber. Presenter  hanya 

membacakan lead in berita, kemudian disusul oleh pernyataan 

narasumber (soundbite).
23

 

6. Paket atau Package (PKG) 

Package (PKG). Package adalah format berita TV yang hanya 

lead in nya yang dibacarakan oleh presenter, tetapi isi berita 

merupakan paket terpisah, yang ditayangkan begitu presenter 

selesai membaca lead in. paket berita sudah dikemas jadi satu 

kesatuan yang utuh dan serasi antara gambar, narasi, 

soundbite,dan bahkan grafis. Lazimnya tubuh berita ditutup 

dengan narasi. 

7. Live On Tape (LOT) 

Live On Tape adalah format berita TV yang direkam secara 

langsung di tempat kejadian, namun siarannya ditunda (delay). 

                                                             
23

 Adi Badjuri, Jurnalistik Televisi (Yogyakarta: Grahailmu, 2010), 100-108. 
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Jadi, reporter merekam dan menyusun laporannya ditempat 

peliputan, dan penyiarannya baru dilakukan kemudian. 

8. Live On Cam (Laporan Langsung) 

Live On Cam adalah format berita TV yang disiarkan langsung 

dari lapangan atau lokasi peliputan. Sebelum reporter dilapangan 

menyampaikan laporan, presenter lebih dulu membacakan lead in 

dan kemudian ia memanggil reporter, dilapangan untuk 

menyampaikan hasil liputannya secara lengkap. 

9. Visual News 

Visual News adalah format berita TV yang hanya menayangkan 

(rolling) gambar-gambar yang menarik dan dramatis.Presenter 

cukup membacakan lead in, dan kemudian visual ditayangkan 

tanpa tambahan narasi apapun, seperti apa adanya. 

10. Live By Phone 

Live By Phone  adalah format berita TV yang disiarkan secara 

langsung dari tempat peristiwa dengan menggunakan telepon ke 

studio. Lead in berita dibacakan presenter , dan kemudian ia 

memanggil reporter yang ada dilapangan untuk menyampaikan 

laporan. 

11. Phone Record 

Phone Record adalah format berita TV yang direkam secara 

langsung dari lokasi reporter meliput, tetapi penyiarannya 

dilakukan secara tertunda (delay). Format ini sebetulnya hampir 

sama dengan Live By Phone, hanya teknis penyiarannya secara 

tunda. 

12. Vox Pop 

Vox Pop (dari bahasa latin, vox populi) berarti “suara rakyat”. Vox 

Pop bukanlah format berita, namun bisa digunakan untuk 
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melengkapi format berita yang ada.Isinya biasanya adalah 

komentar atau opini dari masyarakat tentang suatu isu tertentu.
24

 

 

3. Pemerintahan Jokowi - JK 

Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang detelah ditambah awalan 

“pe” menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi 

pemerintahan, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” 

adalah karena merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan 

pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri.
25

 

Kata perintah itu sendiri, paling sedikit ada empat unsure yang 

terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut: 

a) Ada dua pihak yang terlibat. 

b) Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah. 

c) Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat. 

d) Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan. 

Hubungan ini dapat dilihat dari gejala pemerintahan yang terjadi dan atau 

peristiwa pemerintahan. Kalau peristiwa pemerintahan hanya berlaku sekali lalu 

contohnya adalah proklamasi (karena pengulangan kembali proklamasi berarti 

terbentuknya Negara baru) sedangkan kalau berulang kali (banyak kali) contohnya 

adalah pemilihan umum, walaupub pemerintah berganti-ganti dalam berbagai 

revolusi tetapi Negara dapat tetap sama. 

Khusus untuk gejala pemerintahan dapat terjadi bentuk sentralistik yang 

tirani dan dapat pula berbentuk desantralistik yang mengandalkan demokrasi 

tetapi berisiko munculnya anarkis.
26

 

Dengan gayaKesederhanaan, kedekatan dengan rakyat hingga 

kepemimpinan partisipatoris dan bekerja cepat mengeksekusi berbagai kebijakan 

yang dilakukan Presiden Jokowi dianggap luar biasa. Saat birokrasi macet beliau 

punya satu kekuatan yang luar biasa.Fleksibel, tidak tergantung birokrasi dan 

segera dilaksanakan.Gaya kepemimpinan yang menerabas birokrasi berbelit untuk 

                                                             
24

Ibid, Jurnalistik Televisi. 109-114. 
25

  Inu Kencana Syafiie, Etika Pemerintahan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), 61. 
26

Ibid.Etika Pemerintahan, 62. 
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mengatasi permasalahan sudah dilakukan sejak dia masih memimpin DKI. 

Keenam gaya kepemimpinan Jokowi itu adalah pemimpin yang selalu 

menetapkan target dan waktu, pemimpin otoritatif yang senantiasa 

mengedepankan kerja, pemimpin yang selalu kedepankan orang lain pemimpin 

yang meminta anak buah mengerjakan apapun yang diperintahkan dan terakhir 

pemimpin demokratif.
27

 

Tiga tahun pemerintahan Jokowi – JK sejumlah pencapaian kinerja 

ekonomi telah dihasilkan, yang menunjukkan angka-angka cukup baik.Pencapaian 

bisa dilihat dari angka kemiskinan.Sepanjang 2015 – 2017 pemerintahan Jokowi 

telah membebaskan 821.570 jiwa warga dari status miskin. Data Badan Pusat 

Statistik (BPS) menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan Maret 2017 sebesar 

10,64%, jauh dibawah Maret 2015 yang masih 11,22%. Capaian lainnya yaitu 

jumlah siswa putus sekolah juga mengalami penurunan lebih dari 200 ribu siswa. 

Kualitas hidup juga mengalami peningkatan, seperti indikasi oleh angka harapan 

hidup yang menjadi 70,90 tahun 2016 dari 70,59 tahun 2014. 

Dengan membaiknya indikator-indikator tersebut indeks kesengsaraan 

(misery indeks) masyarakat juga mengalami penurunan drastic. Jika pada 2014 

masih di posisi 14,3 maka selama pemerintahan Jokowi berada di kisaran 8,63 – 

9,53.
28

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Untuk melakukan penelitian ini peneliti merujuk kepada penelitian terdahulu 

untuk mempermudah peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya : 

1. Skripsi dengan judul Pembingkaian Berita Media Online (AnalisisFraming 

Berita Mundurnya Surya Paloh dari Partai Golkar di Media Indonesia dan 

Vivanews.com) ,Gema Mawardi Universitas Indonesia tahun 2012.  Dari hasil 
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http://www.rmoljabar.com/read/2016/10/28/26278/Enam-Gaya-Kepemimpinan-Jokowi-

Pimpin-Indonesia- 
28
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t2TfeHpwz  (Diakses Pada 3 Januari 2018) 
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analisis pembingkaian yang dilakukan oleh penulis,terlihat bahwa pemilik media 

memberikan dampak keberpihakan pemberitaan oleh media. Hal ini menunjukkan 

bahwa netralitas dan objektivitas media dipengaruhi oleh kepentingan pemilik 

media. Framing yang dilakukan oleh mediaindonesia.com terhadap berita 

mundurnya Surya Paloh dari partai Golkar sangat berpihak pada kepentingan 

pemilik media, sementara framing yang dilakukan oleh vivanews.com masih 

menunjukkan usaha media untuk melakukan pendekatan pada objektivitas 

pemberitaan. Selain itu, kepemilikan media berpengaruh dengan memberikan 

dampak yang berbeda pada masing-masing media. Bahkan dampak yang timbul 

bisa sampai pada titik di mana media sama sekali tidak melakukan upaya untuk 

melakukan pendekatan pada objektivitas dalam melakukan pemberitaan. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan paradigma kontruksionis dengan pendekatan 

kualitatif. Analisis framing menggunakan model analisis Pan dan Kosicki
29

.  

2. Skripsi dengan Judul Analisis Framing Berita Reklamasi Teluk Benoa 

Pada Harian Kompas dan Bali Post Edisi Juni 2013 – Desember 2014. Ni Wayan 

Primayanti Universitas Telkom 2016. Dari hasil analisis pembingkaian yang 

dilakukan oleh penulis, terlihat bahwa kompas sangat berhati-hati dalam 

membingkai isu reklamasi Teluk Benoa. Kompas selalu memperlihatkan 

reklamasi dalam dua sisi, pro dan kontra. Hal tersebut didasarkan pada keputusan 

redaksional yang selalu mengingatkan sikap hati-hati dalam mengambil kebijakan. 

Sedangkan Bali Post membingkai Reklamasi Teluk Benoa dengan memunculkan 

banyak fakta mengenai dampak negative reklamasi Teluk Benoa. Bali Post 

mengambil sikap menolak rencana Reklamasi Teluk Benoa. Sesuai dengan 

ideology Bali Post, yakni Pancasila, Bali Post melihat Reklamasi hanya akan 

menguntungkan investor bukan masyarakat local. Analisis framing menggunakan 

model analisis Robert Entman
30
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3. Skripsi dengan judul Analisis Framing Pemberitaan Satu Tahun 

Pemerintaha SBY Budiono di Harian Media Indonesia.Muhammad Rifat Syauqi 

Universitas Indonesia. Hasil analisis pembingkaian yang dilakukan penulis, 

pengemasan berita yang dilakukan Media Indonesia terkait satu tahun 

Pemerintahan SBY Budiono lebih menekankan kepada evaluasi selama satu tahun 

pemerintahan yang dipimpin SBY dan Budiono. Terlihat dari berita yang 

disajikan, evaluasi tersebut menyangkut kinerja pemerintah yakni bidang 

hubungan internasional, ekomoni, penegakan hukum dan kinerja politik. Dari 

keempat angka merah tersebut kemungkinan adanya reshufle. Analisis framing 

menggunakan model analisis Pan dan Kosicki.
31

 

4. Skripsi dengan judul Sikap Media Terhadap Isu Politik dan Agama Islam 

(Analisis Framing Robert N. Entman Berita Ahok dan Q.S Al- Maidah Ayat 51 

Pada Situs Berita Online Republika.co.id dan Metronews.com Tanggal 7 Oktober 

– 4 Desember 2016). Siti Sarohmawati Universitas Lampung. Dari hasil Analisis 

yang dilakukan oleh penulis, terdapat perbedaan sikap media online 

republika.co.iddan  metronews.com dalam menampilkan teks berita kasus dugaan 

penistaan agama oleh Ahok. Republika.co.id melihat kasus dugaan ini sebagai 

masalah hukum problem identification), sedangkan metronews.com  melihat 

sebagai masalah politik. Republika.co.id  menilai Ahok sebagai penyebab masalah 

dari kasus dugaan ini, sedangkan metronews.com  menilai pihak pelapor dan aktor 

politik secara tersirat ingin menurunkan elektabilitas Ahok sebagai penyebab 

masalah. Analisis framing menggunakan model analisis Robert N. Entman.
32

 

5. Skripsi dengan judul Analisis Framing Pemberitaan Ormas Gafatar di 

Harian Kompas dan Harian Republika Edisi Januari 2016. Hasil Analisis Farhan 

Azizi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari hasil analisis 

pembingkaian yang dilakukan penulis, Harian Kompas dalam melakukan 
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pemberitaan terkait dengan ormas Gafatar selalu mengedepankan atau 

menonjolkan isu keamanan dan kestabilan social masyarakat sebagai main frame. 

Dalam memberitakan Ormas Gafatar sebagai aliran sesat, harian Kompas terkesan 

sangat hati-hati karena aspek kesesatan Gafatar baru sebatas indikasi dari 

beberapa pihak dan saat berita-berita tersebut diturunkan belum ada fatwa resmi 

dari MUI terkait kesesatan Gafatar. Sedangkan harian Republika dalam 

memberitakan kasus ormas Gafatar selalu menerapkan frame masalah keagamaan 

dimana keberadaan ormas Gafatar yang diindikasi sebagai aliran sesat 

mengancam masyarakat khususnya umat Islam. Ajaran Gafatar dianggap 

menyimpang  dari ajaran Islam. Harian Republika selalu memposisikan diri 

sebagai penentang Gafatar.
33

 

6. Skripsi dengan judul Analisis Framing Pemberitaan Mengenai “Aksi 

Damai Bela Islam 212” Pada Media Online Kompas.com dan Republika.com. 

Hasil Analisis Zulmi Arum Kurnia. Dari hasil analisis pembingkaian yang 

dilakukan penulis, Pada Media Online  Kompas.com penulis menemukan 41 judul 

berita yang memuat isu Aksi Damai Bela Islam 212 dalam 41 berita tersebut 

penulis menyimpulkan terdapat 3 isu yang sering menonjol atau isu yang banyak 

muncul dalam pemberitaan tersebut, isu-isu pemberitaan tersebut antara lain : 

kehadiran Presiden dan Wakil Presiden Jokowi JK dalam aksi doa bersama, aksi 

dia bersama berjalan tertib, damai dan aksi tanpa sampah, dan kasus proses 

hukum penistaan agama oleh Ahok. Pada Media Online Republika penulis 

menemukan 43 judul berita yang memuat aksi damai bela islam 212 dalam 43 

berita tersebut penulis menyimpulkan terdapat 4 isu yang sering menonjol atau isu 

yang banyak muncul dalam pemberitaan tersebut, isu-isu tersebut antara lain : Isu 

maker yang akan terjadi pada Aksi Bela Islam 2 Desember 2016, Kehadiran 

Presiden dan Wakil Presiden Jokowi JK dalam Aksi Doa Bersama berjalan tertib, 
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Damai dan aksi tanpa sampah, Kasus Proses Hukum Penistaan Agama Oleh 

Ahok. Analisis framing menggunakan model analisis Robert N. Entman. 
34

 

 

C. Kerangka Pikir 

Setiap pemberitaan yang dilakukan oleh media tidak terlepas dari 

pembingkaian, CNN Indonesia merupakan salah satu media yang melakukan 

pembingkaian mengenai Jokowi-JK. Oleh karena itu CNN Indonesia juga akan 

melakukan pembingkaian pemberitaan terhadap pemerintaahan Jokowi-JK. 

Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat diterangkan bahwa berita Tiga 

Tahun Pemerintahan Jokowi-JK dianalisis dengan metode analisis framing model 

Robert N Entman melalui empat indikator analisis framing. Adapun perangkat 

dari framing  yang digunakan seperti di bawah ini: 

1) Define problem, bagaimana tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK dilihat 

oleh media CNN indonesia dan kemana arah berita tersebut. 

2) Diagnoses cause, yaitu menentukan siapa saja aktor yang berperan dan 

bertanggung jawab terhadap masa pemerintahan tiga tahun Jokowi JK di CNN 

Indonesia. 

3) Make moral judgement, yaitu menentukan nilai moral yang terkandung 

dalam penayangan berita tiga tahun pemerintahan Jokowi –JK di CNN 

Indonesia. 

4) Treatment recommendation, yaitu menentukan jalan keluar dari 

penyelesaian masalah tentang peningkatan kinerja pemerintahan yang 

ditawarkan CNN Indonesia.  
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Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada ploowchat berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir penelitian Analisis Framing Pemberitaan Tiga 

Tahun Pemerintahan Jokowi-JK 

Dari ploowchat kerangka pikir diatas, dapat dijelaskan bahwa CNN 

Indonesia merupakan salah satu media massa yang juga melakukan pembingkaian 

pemberitaan terhadap tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK. Peneliti menggunakan 

perangkat analisis model Robert N.Entmant dengan elemen define problem, 

diagnoses causes, make moral judgment dan  treatment recommendation. Dengan 

menggunakan elemen framing Robert, peneliti mendapatkan hasil pembingkaian 

pemberitahan pemerintahan Jokowi-JK. 

CNN INDONESIA 

Pemberitaan Tiga Tahun Pemerintahan 

Jokowi-JK 

Analisis framing Robert Entman: 

1. Define Problem (mendefinikan 

masalah) 

2. Diagnoses Cause (memperkirakan 

penyebab masalah) 

3. Make Moral Judgement (membuat 

pilihan moral) 

4. Treatment Recommendation 

(menekankan penyelesaian) 
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