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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Jurnalistik Online 

Bentuk paling baru dari jurnlisme adalah jurnlisme online. Jurnalisme 

online memikili kelebihan-kelebihan yang menawarkan peluang untuk 

menyampaikan berita jauh lebih  besar dibanding benutk jurnalisme konvesional 

atau tradisional. Kehadiran media online memunculkan generasi baru jurnalistik, 

yakni jurnalistik online. Jurnalistik online disebut juga cyber journalism, 

jurnalistik internet, dan jurnalistik web—merupakan ―generasi baru‖ jurnalistik 

setelah jurnalistik konvensional (jurnalistik media cetak, sepertti surat kabar) dan 

jurnalistik penyiaran (broadcast journalism –radio dan televisi).
10

  

 Rafaeli dan Newhagen mengidentifikasikan 5 perbedaan utama antara 

jurnalisme online dan media massa tradisional, yaitu kemampuan internet untuk 

mengombinasikan sejumlah media, kurangnya tirani penulis atau pembaca, tidak 

seorangpun dapat mengendalikan perhatian khalayak, internet dapat membuat 

proses komunikasi berlangsung sinambung dan interaktivitas web
11

.  

 Jurnalistik online memiliki banyak kelebihan yang memberikan peluang 

untuk menyampaikan berita jauh lebih besar ketimbang media konvensional 

seperti surat kabar.
12

 Karakteristik lain dari  media ini adalah kecepatannya 

keseluruhan yang menarik dan menakutkan. Jurnlisme online memampukan 

jurnalisnya untuk menyuguhkan berita terbaru sehinga pembaca selalu 

mengetahui hal-hal baru lainnya
13

. 

                                                             
10 Septiawan, Jurnalisme Kontemporer, Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2005 (hal 11) 
11

 Septiawan, hal 137 
12

  Septiawan hal 137 
13

 Craig,Online Journalism; Reporting,Writing and Editing For New Media USA : Thomson 

Wadsworth, 2005 terj (hal 39) 
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Mike Ward dalam Journalism Online ( Focal Press, 2002) menyebutkan 

beberapa karateristik jurnalistik online yang membedakannya dengan media 

konvensional (keunggulan), yaitu
14

: 

a. Immediacy: Kesegaran atau kecepatan penyampain Informasi 

b. Multiple Pagination: bisa berupa ratusa page terkait satu sama lain, juga bisa 

dibuka tersendiri (new tab/new window) 

c. Multimedia: menyajikan gabungan teks, gambar, audio, video, dan grafis 

sekaligus. 

d. Flexibility Delivery Platform: bisa menulis berita kapan saja dan dimana saja. 

e.  Archieving: terarsipkan, dapat dikelompokkan berdasarkan kategori (rubrik) 

atau kata kunci (keyword,tags), juga tersimpan lama yang dapat diakses kapan 

pun. 

f. Relationship with reader: kontak atau interaksi dengan pembaca dapat 

―langsung‖ saat itu juga melalui kolom komentar dan lain-lain. 

B. Konstruksi Sosial Media Massa 

Pembuatan berita di media pada dasarnya adalah penyusunn realitas-

realitas hingga membentuk suatu cerita atau wacana yang bermakna
15

. Sebuah 

berita tidak mungkin merupakan cerminan dan refkleksi dari realitas. Karena 

berita yang terbentuk merupakan konstruksi atas realitas. Menurut kaum 

konstruksionis, berita adalah hasil dari konstruksi sosial yang selalu melibatkan 

pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagaimana realitas 

itu dijadikan berita saangat tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan 

dimaknai.
16

 

                                                             
14

Asep Syamsul M. Romli, Jurnalistik Online: Pamduan Praktis Mengelola Media Online 

(Dilengkapi Kiat Blogger, Teknik SEO dan Tips Media Sosial), Bandung: Penerbit Nuansa 

Cendekia 2012, hal: 14 
15 Ibnu Hamad, Konstruksi Politik  dalam Media Mssa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis 

terhadap Berita-Berita Politik: Pengantar: Prof. Dr. Harsono Suwardi, MA –edisi 1, Jakarta: 

Granit, 2004, hal: 11 
16

 Eriyanto, Analisis Framing, Konstruksi Ideologi dan Politik Media, hal 29 
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Gagasan teori konstruksi realitas sosial pertama kali diperkenalkan oleh 

Peter Berger bersama Thomas Luckmann dalam bukunya yang berjudul the 

construction of reality
17

,atau bila diterjemakan sebagai ―pembentukan realitas 

secara social‖. Berger dan Luckmann menyatakan bahwa pemahaman kita muncul 

akibat komunikasi dengan orang lain. Realitas sosial sesungguhnya tidak boleh 

lebih dari sekedar hasil dari konstruski sosial dalam waktu tertentu
18

.

 Subtansi teori konstruksi sosial media massa adalah pada sirkulasi 

informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi berlangsung dengan sangat 

cepat dan sebarannya merata. Realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk 

opini massa, massa cenderung apriori dan opini massa cenderung sinis.
19

  

 Posisi konstruksi sosial media massa adalah mengoreksi subtansi 

kelemehan dan melengkapi konstruksi sosial atas realitas, dengan menempatkan 

seluruh kelebihan media massa dan efek media pada keunggulan konstruksi social 

media massa atas konstruksi social atas realitas.
20

     

 Menurut Burhan Bungin, tahap proses kelahiran konstruksi sosial media 

massa berlangsung dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap menyiapkan materi konstruksi 

Ada tigal hal penting dalam menyiapkan materi konstruski, yaitu (1) 

keberpihakan media massa kepada kapitalisme, artinya media massa dijadikan alat 

oleh oran-orang capital untuk dijadikan alat pencetak uang. (2) keperpihakan 

semua pada masyarakat. Artinya bersikap seolah-olah berempati, simapti dan 

berbabgai partisipasi pada masyarakat, namun ujung-ujungnya untuk menjual 

berita dan menaikkan rating untuk kepentingan kapitalis. (3)  keberpihakan 

kepada kepentingan umum, artinya sebenarnya ada visi misi setiap media massa, 

                                                             
17

 Peter L. Berger and Thomas Luckmann, the social contruction of reality, A treatise in the 

sociological of knowledge (terj) Hasan Basri ( Jakarta: LP3ES, 1990) h.75 
18

  Stephen W. Littlejohn, Theories Of Human Communications, seventh edition (USA: 

Wadsworth Publishing Company, 2001), hal 175-176. 
19

 Bungin: Konstruksi Sosial Media Massa, (Jakarta: Kencana) th 2008 hal 194 
20

 Ibid hal 194 
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namun akhir-akhir ini visi ini tak pernah menunjukkan jati dirinya namun slogan 

visi misi ini tetap didengar.
21

 

2. Tahapan sebaran konstruksi      

 Prinsip dasarnya adalah semua informasi harus sampai pada pembaca dan 

pemirsanya secepatnya dan setepatnya berdasarkan pada agenda media. Apa 

yang dipandang penting oleh media, menjadi penting pula bagi pemirsa atau 

pembaca.
22

  

3. Pembentukan konstruksi realitas 

a. Tahapan pembentukan konstruski realitas 

Tahap berikut adalah setelah sebaran konstruksi, setelah pemberitaan telah 

sampai pada pembaca dan pemirsanya. Kemudian terjadi pembentukan konsturksi 

di masyarakat melalui tiga tahap yang berlangsung secara generik. Pertama,  

konsturksi realitas pembenaran. Kedua, kesediaan dikonsturksi oleh media massa. 

Ketiga, sebagai pilihan konsumtif. 

b. Pembentukan konstruksi citra 

Pembentukan konstruksi citra adalah bangunan yang diinginkan oleh tahap 

konstruksi. Dimana bangunan konstruksi citra yang dibangun oleh media massa 

ini terbentuk dalam dua model. Model good news dan model bad news. 

4. Tahap  konfirmasi 

Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa maupun pembaca 

memberikan argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat 

dalam tahap pembentukan konstruksi. Bagi media, tahapan ini perlu sebagai 

bagian untuk member argumentasi terhadap alasan-alasan konstruksi sosial. 

Sedangkan bagi pemirsa atau pembaca menjelaskan bagaimana ia terlibat dan 

bersedia hadir dalam porses konstruksi sosial.
23

 

                                                             
21

 Bungin: Konstruksi Sosial Media Massa, (Jakarta: Kencana) th 2008 hal 196 
22

 Ibid hal 198 
23 Bungin: Konstruksi Sosial Media Massa, (Jakarta: Kencana) th 2008 hal 200 
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C. Ideologi Media 

Menurut gambaran Marx, ideologi merupakan sarana yang digunakan 

untuk ide-ide kelas yang berkuasa sehingga bisa diterima oleh masyarakat sebagai 

suatu yang alami dan wajar. Ideologi ini menjaga masyarakat berada dalam 

kesadaran palsu, kesadaran manusia tentang siapa dirinya, bagaimana mereka 

berelasi dengan bagian lain dari masyarakat, dan pengertian kita tentang 

pengalaman sosial dihasilkan oleh masyarakat dan lingkup kita dilahirkan.
24

 Raymond Willian mengklasifikasikan kata ideologi kedalam tiga arti.
25

 

Pertama, ideologi merupakan sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki kelompok 

atau kelas tertentu. Kedua, ideologi adalah sebuah kesadaran palsu, maksudnya 

adalah seperangkat kategori dimana kelompok yang berkuasa atau dominan 

menggunakannya untuk mendominasi kelompok lain. Ketiga, ideologi merupakan 

proses umum makna dan ide.       

 Franz Magnis Suseno mengartikan ideologi: (1) ideologi sebagai 

kesadaran palsu, ideology dalam hal ini diartikan sebagai sesuatu yang 

mempunyai konotasi negatif, sebagai claim yang tidak wajar yang tidak 

berorientasi pada kebenaran, melainkan berpihak pada yang 

mempropagandakannya (penguasa). (2) ideologi dalam arti netral, diartikan 

sebagai sistem berpikir, nilai-nilai dan sikap dasar rohani sebuah gerakan, 

kelompok sosial atau kebudayaan. (3) ideologi sebagai keyakinan yang tidak 

ilmiah.
26

        

 Ideologi berkaitan dengan konsep seperti ―pandangan dunia‖ , ―sistem 

kepercayaan‖ dan ―nilai‖. Namun, ruang lingkup ideologi lebih luas dibanding 

konsep tersebut dan mengandung makna konotasi (Croteau dan Hoynes, 

1997:163).      

                                                             
24

 Fiske, Cultural and Communication: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif, Yogyakarta: 

Jalasutra, 1990 (hal 239). 
25

  Eriyanto, Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: LKis, 2007), hal 87-

92. 
26 Magnis, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis (Yogyakarta, Kanisius), hal 230. 
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 Kunci analisa dalam menguji ideologi media adalah kesesuaian antara 

gambaran dan kata-kata yang disajikan media dengan cara berpikir mengenai isu-

isu sosial dan budaya (Croteau dan Hoynes, 1997:164)  

D. Konsep Framing (Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki) 

Analisis framing adalah salah satu metode analisis media, seperti halnya 

analisis isi dan analisis semiotic.
27

 Framing secara sederhana adalah membingkai 

sebuah peristiwa. Sobur mengatakan bahwa analisis framing digunakan untuk 

mengetahui bagaiaman persepktif atau cara pandang yang digunakan wartawan 

dalam menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang dan perspektif itu 

menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan 

dihilangkan serta hendak dibawa kemana berita tersebut.
28

   

 Salah satu efek pembingkaian yang paling mendasar adalah realitas social 

yang kompleks, penuh dimensi dan tidak beraturan disajikan dalam berita yang 

sederhana,beraturan dan memenuhi logika tertentu. Pembingkaian menyediakan 

alat bagaiamana perisitiwa dibentuk dan dikemas untuk khalayak
29

.   

 Analisis pembingkaian (framing) adalah pendekatan untuk mengetahui 

bagaimana cara pandang atau perspektif suatu media atau wartawan ketika 

menyeleksi isu atau berita. Gagasan mengenai framing pertama kali dikemukakan 

oleh Beterson pada tahun 1955. Awalnya, frame dimaknai sebagai struktur 

konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, 

kebijakan, wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk 

mengapresiasi realitas
30

.      

 Framing menurut Erving Goffman, secara sosiologis konsep frame analisis 

memelihata kelangsungan kebiasaan kita mengklasifikasi, mengorganisasi, dan 

menginterpretasi secara aktif. Dalam perspektif komunikasi dipakai untuk 

membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini 

                                                             
27

 Kriyantono, Teknik Praktis : Riset Komunikasi, Jakarta : Kencana, 2014 (hal 255)  

28
 Sobur, Analisa Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisa Wacana, Analisa Semiotika dan 

Analisa Framing, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002. (hal 162) 
29 Eriyanto, hal 166 
30 Sobur, hal 162 
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mecermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar 

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

interpretasi khalayak sesuai perpsektifnya. Dengan kata lain, framing adalah 

pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif wartawan atau cara pandang 

wartawan dalam menulis berita dan menyeleksi isu.
31

    

 Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa 

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

dibawa kemana berita tersebut.
32

 Framing seperti dikatakan Todd Gitlin, adalah 

sebuah strategi bagaiman realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan 

sedemikian rupa untuk ditampilkan pada khalyak pembaca. Peristiwa-peristiwa 

ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian 

kahalyak pembaca. Frame adalah prinsip dari seleksi, penekanan, dan presentasi 

dari realitas.
33

          

 Zhongdang pan dan Gerald M. Kosicki mendefinisikan framing sebagai 

strategi komunikasi dalam memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan 

dalam mengkode informasi, menafsirkan perisitiwa, dihubungkan dengan rutinitas 

konvensi pembentukan berita.     

 Dengan demikian, framing merupakan seleksi dan penekanan aspek-aspek 

realitas melalui beberapa cara, seperti penempatan (kontekstualisasi), 

pengulangan, asosiasi simbol-simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dll.  

 Dalam framing model Pan dan Kosicki, unit pengamatan terhadap teksnya 

lebih komprehensif dan memadai, karena selain meliputi seluruh aspek yang 

terdapat dalam teks (kata,kalimat,paraphrase,label, ungkapan) perangkat tersebut 

juga mempertimbangkan struktur teks dan hubungan antar kalimat atau paragraph 

secara keseluruhan.
34

 

                                                             
31 Ibid hal 162 
32

 Bimo Nugroho, Eriyanti, Fran Sudiarsi, Politik Media Mengemas Berita (Jakarta: Institut Studi 

Arus Informasi, 1999), h 21 
33

 Eriyanto, hal 79 
34

 Donie Kadewandana, ― Konstruksi Realitas Media Massa: Analisis Framing Terhadap 

Pemberitaan Baitul Muslimin Indonesia PDI-P Di Harian Kompas Dan Republika, Tahun 2004-

2008” Jurnal E-Komunikasi. Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta. Th 2008 hal 52. 
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 Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang dimaksud adalah: 

Tabel 2.1: Struktur Framing Model Pan dan Kosicki (Sobur 2012 : 176) 

STRUKTUR PERANGKAT 

FRAMING 

UNIT YANG 

DIAMATI 

SINTAKSIS 

(cara wartawan menyusun 

fakta) 

1.Skema Berita Headline, lead, latar 

informasi, kutipan 

sumber, pernyataan, 

dan penutup 

SKRIP 

(Cara wartawan mengisahkan 

fakta) 

2.Kelengkapan 

berita. 

5W + 1H (What, 

Who,Where, When, 

Why dan How) 

TEMATIK 

(cara wartawan menulis fakta) 

3.Detail 

4. Maksud 

5. Nominalisasi 

6.Koherensi 

7. Bentuk kalimat 

8. Kata ganti 

Paragraph, 

proposisi, kalimat, 

hubungan antar 

kalimat. 

RETORIS 

(cara wartawan menekankan 

fakta) 

9. Leksikon 

10. Grafis 

11.Metafor 

12. pengandaian 

Kata, idiom, 

gambar, foto dan 

grafik. 
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1. Struktur Sintaksis 

Sintaksis dalam pengertian umum adalah susunan kata atau frasa dala 

kalimat.
35

 Struktur sintaksis dapat memberikan petunjuk kepada kita tentang 

bagaimana wartawan memaknai peristiwa dan hendak kemana berita tersebut akan 

dibawa.
36

 Struktur sintaksis bisa diamatai dari bagan berita. Sintaksis 

berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa—

pernyataan,opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa—ke dalam bentuk kisah 

berita. Dengan demikian struktur sintaksis bisa diamati dari bagan berita ( 

headline yang dipilih, lead yang dipakai, latar informasi yang dijadikan sandaran, 

sumber yang dikutip dan sebagainya).
37

 

2. Struktur skrip 

Struktur skrip melihat bagaimana strategi bercerita atau bertutur yang 

dipakai wartawan dalam mengemas peristiwa.
38

 Struktur skrip dalam suatu berita, 

pada umumnya merupakan kelengkapan berita yang lazim dan terdiri atas unsure 

5W + 1H : Siapa(Who), Apa(What), Kapan(When), Dimana(Where), 

Mengapa(Why) dan Bagaimana(How). Dengan menghilangkan salah satu dari 

enam kelengkapan berita tersebut, wartawan mampu menekankan bagian 

terpenting dari suatu peristiwa.
39

      

 Sebagai contoh ketika wartawan melaporkan pertemuan anggota komisi III 

DPR dengan KPK sehubungan dengan banyaknya anggota DPR yang ditangkap 

pada tahun 2008. Dalam laporan itu, apabila wartawan hanya memaparkan berita 

dengan tiga atau empat unsur kelengkapan berita, seperti Who (Anggota Komisi 

III DPR), What(Bertemu dengan Ketua KPK), When( 5 Agustus 2008), Where(di 

                                                             
35

 Hasan Alwi dkk., Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka) Th 2000 hal 36 
36

 Bimo Nugroho, Eriyanto, Franz Sudiarsis, Politik Media Mengemas Berita, hal31 
37

 Sobur, Analisa Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisa Wacana, Analisa Semiotika dan 

Analisa Framing, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012. (hal 175) cetakan  keenam 
38

 Ibid hal 175 
39

 Donie Kadewandana, ― Konstruksi Realitas Media Massa: Analisis Framing Terhadap 

Pemberitaan Baitul Muslimin Indonesia PDI-P Di Harian Kompas Dan Republika, Tahun 2004-

2008” Jurnal E-Komunikasi. Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta. Th 2008 hal 56. 
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gedung DPR), maka berarti ia hanya mengisahkan fakta itu secara sepintas dan 

berusaha menutupi maksud pertemuan itu.
40

 

3. Tahap Tematik 

Struktur tematik berhubungan dengan cara wartawan mengungkapkan 

pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat atau hubungan antar 

kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur ini akan meihat 

bagaimana teks secara keseluruhan.
41

     

 Misalnya kalimat (1) ―Surya Paloh dan Taufik Kiemas melakukan 

pertemuan di Palembang‖ (2) ―SBY menghadiri pertemuan tertutup dengan Sri 

Sultan Hamengkubuwono X‖. Penggabungan dua kata diatas dengan kombinasi 

berbagai kata maka akan menimbulkan beragam konsekuensi.  Kalimat ―Surya 

Paloh dan Taufik Kiemas melakukan pertemuan di Palembang, sementara SBY 

menghadiri pertemuan tertutup dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X‖ maka 

memberikan implikasi bahwaw tidak ada konflik diantara empat tokoh itu.  

 Akan tetapi bila kalimatnya berbunyi, ―Surya Paloh dan Taufik Kiemas 

melakukan pertemuan di Palembang, sehingga SBY menghadiri pertemuan 

tertutup dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X‖, tentu akan mengesankan bahwa 

terdapat konflik diantara mereka. 

4. Tahap Retoris 

Struktur retoris berhubungan dengan cara wartawan menekankan arti 

tertentu. Dengan kata lain, struktur retoris melihat pemakaian pilihan kata, idiom, 

grafik, gambar, yang juga dipakai guna memberi penekanan pada arti tertentu.
42

 

Perangkat yang dianalisis pada tahap retoris in yakni leksikon, grafis, metaphor, 

dan pengandaian. 

 

                                                             
40

 Ibid hal 56 
41

 Sobur, Analisa Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisa Wacana, Analisa Semiotika dan 

Analisa Framing, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012. (hal 176) cetakan  keenam 
42

 Ibid hal 176. 
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E. Teknik Framing 

Secara teknis, tidak mungkin bagi seorang jurnalis untuk mem-framing 

seluruh bagian berita. Artinya, hanya bagian dari kejadian-kejadian (happening) 

penting dalam sebuha berita saja yang menjadi objek framing jurnalis. Namun, 

bagian-bagian kejadian penting ini sendiri merupakan salah satu aspek yang 

sangat ingin diketahui khaluak. Aspek lainnya adalah peristiwa atau ide yang 

diberitakan.
43

         

 Abrar (2000:73) menyebutkan, pada umumnya terdapat empat teknik 

mem-framing berita yang dipakai wartawan, yaitu: (1) Cognitive dissonance 

(ketidaksesuaian sikap dan perilaku); (2) Empati (membentuk ―pribadi khayal‖); 

(3) Packing (daya tarik yang melahirkan ketidakberdayaan); (4) Asosiasi 

(menggabungkan kondisi, kebijakan, dan objek yang sedang aktual dengan focus 

berita).
44

 Sekurangnya, ada tiga bagian berita yang bisa menjadi objek framing 

seorang wartawan, yakni: judul berita, fokus berita, dan penutup berita 

(Abrar,2000:73)
45

.        

 Misalnya jika seorang wartawan igin mem-framing berita tentang 

kekerasan terhadap perempuan maka judul berita di-framing dengan 

menggunakan teknik empati, yaitu menciptakan ―pribadi khayal‖ dalam diri 

khalayak, sementara khalayak diangakan menempatkan diri mereka seperti korban 

kekerasan atau keluarga dari korban kekerasan, sehingga mereka bisa merasakan 

kepedihan yang luar biasa.       

 Kemudian, fokus berita di-framing dengan menggunakan teknik asosiasi, 

yaitu menggabungkan kebijakan aktual dengan fokus berita.  Selanjutnya, penutup 

berita di-framing dengan menggunakan teknik packing, yaitu menjadikan 

khalayak tidak berdaya untuk menolak ajakan yang dikandung berita. Apapun inti 

                                                             
43

  Sobur, Analisa Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisa Wacana, Analisa Semiotika dan 

Analisa Framing, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012. (hal 172) cetakan  keenam 
44

 Ibid hal 173 
45

 Ibid Hal 173 
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ajakan, khalayak menerima sepenuhnya.Sebab mereka tidak berdaya sama sekali 

untuk membantah kebenaran yang direkonstruksi berita.
46

 

F. Kajian Terdahulu 

Ada beberapa kajian terdahulu yang dianggap relevan dengan teori dan 

metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu: 

1. Analisis Framing Berita Calon Presiden RI 2014-2019 Pada Surat Kabar 

Kaltim Pos dan Tribun Kaltim. 

Penelitian ini dilakukan oleh Erina Flora dengan judul ―Analisis Framing 

Berita Calon Presiden RI 2014-2019 Pada Surat Kabar Kaltim Pos dan Tribun 

Kaltim‖, dengan jenis penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif. 

Menggunakan metode analisis framing Pan dan Kosicki. Pada jurnal ini 

menggunakan teknik analisis yang sama dengan peneliti yaitu menggunakan 

teknik framing dengan menggunakan struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. 

 Hasil penelitian dengan menggunakan konsep analisis framing Pan dan 

Kosicki ini adalah menunjukkan adanya keberpihakan surat kabar Kaltim Pos 

pada Dahlan Iskan karena Dahlan Iskan merupakan mantan CEO dari  Jawa Post 

Group. Dimana surat kabar Kaltim Pos merupakan perusahaan milik Jawa Post 

Group. Sedangkan Tribun Kaltim melalui analisis framing Pan dan Kosicki lebih 

banyak menyorot pada sosok Jokowi. Karena adanya intervensi dari pemilik 

media mempengaruhi isi berita. Erick Thohir sebagai pemilik Kompas Gramedia 

merupakan salah satu tim sukses Jokowi, sehingga wajar Tribun Kaltim 

menonjolkan sosok Jokowi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah terletak pada fokus 

pemberitaan. Pada jurnal ini fokus penelitian pada pemberitaan calon presiden RI 

pada surat kabar Kaltim Pos dan Tribun Kaltim, dengan melihat adanya 

keberpihakan media kepada beberapa tokoh penting di Indonesia. Adapun 

manfaat jurnal ini pada penelitian saya adalah memberikan referensi dan masukan 

                                                             
46

  Sobur, Analisa Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisa Wacana, Analisa Semiotika dan 

Analisa Framing, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012. (hal 174) cetakan  keenam 
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bagi saya dalam menyusun penelitian dengan menggunakan konsep analisis 

framing. 

2. Analisis Framing Pemberitaan Pencapresan Jokowi Di Media Massa. 

Pada jurnal ini membahas mengenai pemberitaan Pencapresan Jokowi di 

media massa. Pada penelitian ini menggunakan kajian Grand Theory yang sama 

dengan peneliti yaitu teori konstruksi sosial. Dimana pada penelitian ini 

menunjukkan media sebagai agen konstruksi atas sebuah realitas yang ada di 

masyarakat.            

Jurnal ini  juga memiliki kesamaan dengan peneliti atas bagaimana proses dari 

konstruksi sosial media massa, yang memiliki empat tahapan, yaitu: (1) Tahapan 

menyiapkan materi konstruksi, (2) Tahap sebaran konstruksi, (3) Tahap 

pembentukan konstruksi realitas, dan (4) Tahap konfirmasi.  

 Penilitian ini menggunakan metode analisis yang sama yaitu analisis 

framing, namun memiliki perbedaan pada konsep yang digunakan. Pada jurnal ini 

menggunakan konsep Robert Entman, sedangkan peneliti memfokuskan pada 

konsep Pan dan Kosicki.        

 Manfaat jurnal ini pada penelitian saya adalah memberikan referensi dan 

masukan bagi saya dalam menyusun penelitian dengan menggunakan Teori 

Konstruksi Sosial Media Massa. 
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G. Kerangka Teori 

 Kerangka teori dalam penelitian ini, diambil dari struktur framing model 

Pan dan Kosicki yang mengopersionalkan empat struktur pengamatan. Yaitu, 

struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retoris. Di mana 

tiap struktur memiliki perangkat/bagian yang di framing pada sebuah berita. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERANGKAT 

FRAMING 

1. Skema Berita 

2. Kelengkapan 

Berita 

3. Detail 

4. Maksud 

5. Nominalisasi 

6. Koherensi 

7. Bentuk Kalimat 

8. Kata Ganti 

9. Leksikon 

10. Grafis 

11. Metafora 

12. Pengandaian 

Sintaksis 

(Cara wartawan 

menyusun fakta) 

Skrip 

(Cara wartawan 

mengisahkan fakta) 

Tematik 

(Cara wartawan 

menulis fakta) 

Retoris 

(Cara wartawan 

menekankan fakta) 

UNIT YANG 

DIAMATI 

Headline, lead, latar 

informasi, kutipan 

sumber, pernyataan, 

penutup 

5W + 1H 

 

Paragraf, proposisi 

 

Kata, idiom, 

gambar, foto, grafik 

Gambar 2.1 

Bagan empat strukur besar perangkat framing 

Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki (Eriyanto, 2011 : 295) 

STRUKTUR 



 20 

Pada kerangka teori diatas, dijelaskan nantinya pada isu bahwa detikcom 

menemukan fakt-fakta dalam peristiwa kematian Wayan Mirna Salihin yang 

mengarah kepada Jessica Kumala Wongso. Sehingga detik.com mulai menyeleksi 

isu untuk dibingkai dan kemudian ditulis untuk dijadikan pemberitaan. 

 Kemudian pemberitaan yang telah dikeluarkan oleh Detik.com terhadap 

Jessica Kumala Wongso dianalisis dengan menggunakan teknik analisis framing 

dengan menggunakan konsep Pan dan Kosicki. Teknik analisis ini memiliki 

empat struktur pengamatan, yaitu; (1) Struktur sintaksis, (2) Struktur Skrip, (3) 

Struktur tematik, dan (4) Struktur retoris. Setelah pemberitaan Jessica Kumala 

Wongso dianalisis dengan menggunakan keempat struktur tersebut, maka akan 

terbentuklah hasil analisis dari pemberitaan Jessica Kumala Wongso pada media 

online Detik.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


