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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Teori 

Kajian teori dalam proses penelitian merupakan salah satu tahapan yang 

penting untuk diperhatikan oleh para peneliti. Para ahli memberikan banyak 

definisi teori dalam penelitian. Secara umum, teori (theory) adalah sebuah sistem 

konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep 

tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Jonathan H.Turner 

mendefinisikan teori sebagai sebuag proses proses mengembangkan ide-ide yang 

membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.
8
 

1. Analisis Framing 

Analisis Framing adalah salah satu metode analisis media, seperti halnya 

analisis isi dan semiotik. Analisis framing secara sederhana adalah membingkai 

peristiwa mengatakan bahwa analisis framing digunakan untuk mengetahui 

bagaimana perspektif atau cara padang yang digunakan wartawan ketika 

menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang dan perspektif itu pada akhirnya 

menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan 

dihilangkan serta hendak dibawa kemana berita tersebut.
9
 

Framing merupakan metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang 

suatu kejadian tidak diingkari secara total melainkan dibelokkan secara halus, 

dengan memberikan penonjolan terhadap aspek – aspek tertentu, dengan 

menggunakan istilah – istilah yang punya konotasi tertentu, dan dengan bantuan 

foto, karikatur, dan ilustrasi lainnya.
10

 

Framing didefinisikan Eriyanto sebagai proses membuat suatu pesan lebih 

menonjol, menempatkan informasi lebih dari pada yang lain sehingga khlayak 

lebih tertuju pada pesan tersebut. Menurut Pan Kosicki, ada dua konsepsi dari 

                                                             
8

West, Richard & Lynn H.Turner, Pengantar Teori Komunikasi. (Jakarta;Salemba 

Humanika, 2013)ed.3, hlm 49 
9 Sobur, Alex. 2012. Analisis Teks Media. Bandung: Remaja Rosdakarya Analisis, 161  
10

 Sudibyo. Agus, Politik Media dan Pertarungan Wacana, (Yogyakarta: LKis,2001), hal. 

186 
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Framing yang saling berkaitan. Yaitu Pertama, dalam konsepsi psikologi. 

Framing berkaitan dengan struktur dan proses kognitif, bagaimana seseorang 

mengolah sejumlah informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu.
11

 

Framing di sini dilihat sebagai penempatan informasi dalam suatu konteks 

yang unit/khusus dan mnempatkan elemen tertentu dari suatu isu dengan 

penempatan yang lebih menonjol dalam kognisi seseorang. Elemen elemen yang 

diseleksi dari suatu isu/peristiwa tersebut menjadi lebih penting dalam 

mempengaruhi pertimbangan dalam membuat keputusan yang realitas.
12

 

Kedua, konsep sosiologis. Kalau pandangan psikologis lebih melihat pada 

proses internal seseorang, bagaimana individu secara kognitif menafsirkan suatu 

peristiwa dalam cara pandang tertentu, maka pandangan sosiologis lebih melihat 

bagaimana konstruksi sosial atas realitas. Frame disini dipahami sebagai prsoews 

bagaimana seseorang mengklarifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan 

pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas di luar dirinya. Frame 

di sini berfungsi membuat suatu realitas menjadi teridentifikasi, dipahami dan 

dapat dimengerti karena seudah dilebel dengan label tertentu.
13

 

Konsepsi psikologi dan sosiologi tersebut digabung dalam satu model 

sehingga dapat dilihat bagaimana suatu berita diproduksi dan peristiwa 

dikonstruksi oleh wartawan. Wartawan bukanlah agen tunggal yang menafsirkan 

peristiwa, sebab paling tidak ada tiga pihak yang saling berhubungan yaitu 

wartawan, sumber dan khalayak. Setiap pihak menafsirkan dan mengkonstruksi 

realitas, dengan penafsiran sendiri dan berusaha agar penafsirannya yang paling 

dominan dan menonjol. 

Wartawan atau media menonjolkan pemaknaan atau penafsiran mereka atau 

suatu peristiwan sangat beragam. Wartawan memakai secara strategis kata, 

kalimat, lead, hubungan antar kalimat, foto, grafik dan perangkat lain untuk 

membantu dirinya mengungkapkan pemaknaan mereka sehingga dapat dipahami 

oleh masyrakat. 

                                                             
11

 Eriyanto, Analisis Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. 

Yogyakarta: LkiS, 293  
12

 Ibid 
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Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi 

sebagai pusat dari organisasi ide. Frame ini adalah suatu ide yang dihubungkan 

dengan elemen yang berbeda dalam teks berita (seperti kutipan sumber, latar 

informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu) kedalam teks secara 

keseluruhan.
14

 

Pendekatan Pan dan Kosicki, perangkat framing dapat dibagi kedalam 

empat struktur besar. Yaitu : 

a. Struktur Sintaksis, yang berhubungan dengan bagaimana wartawan 

menyusun peristiwa (pernyataan, opini, kutipan, kutipan pengamatan atas 

peristiwa) kedalam bentuk susunan umum berita. 

b. Struktur Skrip, yang berhubungan dengan bagaimana wartawan 

mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. Struktur 

ini melihat bagaimana strategi cara bercerita atau bertutur yang dipakai oleh 

wartawan dalam mengemas peristiwa ke dalam bentuk berita. 

c. Struktur Tematik, yang berhubungan dengan bagaimana wartawan 

mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat 

atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. 

Struktur ini melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan dalam bentuk 

yang lebih kecil.  

d. Struktur Retoris, yang berhubungan dengan bagaimana wartawan 

menekankan arti tertentu ke dalam berita. Struktur ini akan melihat 

bagaimana wartawan memakai pilihan kata, idiom, grafik dan gambar yang 

dipakai bukan hanya mendukung tulisan, melainkan juga menekankan arti 

tertentu kepada pembaca.  

Keempat struktur tersebut merupakan suatu rangkaian yang dapat 

menunjukkan framing dari suatu media. Kecenderungan atau kecondongan 

wartawan dalam memahami suatu peristiwa dapat diamati dari keempat struktur 

tersebut. Dengan kata lain, ia dapat diamati dan bagaimana wartawan menyusun 

                                                             
14

 Ibid  
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peristiwa ke dalam bentuk umum berita, cara wartawan mengisahkan peristiwa, 

kalimat yang dipakai, dan pilihan kata atau idiom yang dipilih.
15

 

2. Berita  

Berita berasal dari bahasa Sangsekerta, yakni Vrit yang dalam bahasa 

Inggris disebut Write, arti sebenarnya ialah ada atau terjadi. Sebagian ada yang 

menyebutkan dengan Vritta,artinya “kejadian” atau “yang telah terjadi”.Vritta 

dalam Kamus Bahasa Indonesia karya W.J.S Poerwodarminta, “berita” berarti 

kabar atau warta, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai 

Pustaka, arti berita diperjelas menjadi “laporan mengenai kejadian atau peristiwa 

yang hangat”. Jadi, berita dapat dikaitan dengan kejadian atau peristiwa yang 

terjadi.Didalam berita fakta tidak boleh diputar sedemikian rupa sehingga 

kebenaran tinggal sebagian saja.Berita juga harus menceritakan segala aspek 

secara lengkap.
16

 

Keseluruhan bangunan naskah suatu berita terdiri dari tiga unsur yaitu 

sebagai berikut: 

1) Judul Berita 

Judul berita, disebut juga kepala berita atau headline news, harus dibuat 

sedemikian rupa sehingga tampak menarik dan “hidup”.Judul juga harus 

mencerminkan isi berita yang ditulis dalam kalimat yang ringkas dan 

padat.Artinya, dalam kalimat yang ringkas dan padat itu (yang menjadi judul 

berita) terangkum informasi yang diutarakan pada isi berita.
17

 

2) Lead ( Teras Berita ) 

Dalam jurnalistik Indonesia ada beberapa istilah untuk menyebut teras berita 

(Inggris Lead),  yaitu pengantar berita, awal berita, dan intro. Teras berita adalah 

bagian yang penting dari sebuah berita.Teras berita dapat berupa sebuah kalimat 

atau beberapa kalimat (dua atau tiga buah kalimat) yang terikat pada sebuah 

paragraf.Teras berita ini harus menarik dan ditulis dalam kalimat-kalimat 

pendek.
18

 

                                                             
15

Ibid, 295-306 
16 Ibid, hal 175 
17

Abdul Chaer. Bahasa Jurnalistik. (Jakarta;Rineka Cipta,2010) hal 20 
18

 Ibid, hal  25 
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Teras berita harus menggambarkan isi berita pada tubuh berita 

(detail).Karena itu, sebuah teras berita meskipun ditulis dalam kalimat-kalimat 

singkat harus membuat unsure-unsur 5W dan 1H.
19

 

3) Penulisan Badan dan Penutup Berita 

Badan berita merupakan penjabaran atau perincian yang lebih luas tentang 

teras berita.Badan berita menjelaskan unsure 5W dan 1H yang telah disebutkan 

didalamteras berita.Dan untuk bagian penutup, bisa dikemukakan harapan atau 

juga kesimpulan dan sebagainya.
20

 

a. Unsur-unsur berita nilai sebuah berita ditentukan oleh seberapa jauh syarat-

syarat tertentu yang harus dipenuhinya.Syarat-syarat tersebutlah yang 

menjadi ukuran penting tidaknya sebuah uraian berita. Adapun unsure-unsur 

berita adalah sebagai berikut: 

1) Penting (signifance) mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

kehidupan orang banyak atau kejadiannya mempunyai akibat atau 

dampak yang luas terhadap kehidupan khalayak pembaca. 

2) Besaran (magnitute) sesuatu yang besar dari segi jumlah, nilai atau angka 

yang besar hitungannya sehingga pasti menjadi sesuatu yang berarti dan 

menarik untuk diketahui oleh orang banyak. 

3) Kebaruan (timeliness) memuat peristiwa yang baru saja terjadi. Berita 

haruslah memuat suatu kejadian yang terkini  dan aktual atau masih 

hangat dibicarakan oleh umum. Aktual (terkini) berkaitan dengan tenggat 

waktu bahwa kejadian tersebut bukan berita basi. 

4) Kedekatan (proximity)yaitu  berita haruslah memiliki kedekatan jarak 

(geografis) maupun emosional dengan pembaca. 

5) Ketermukaan (prominence) merupakan hal-hal yang mencuat dari diri 

seseorang atau sesuatu benda, tempat atau peristiwa. Suatu peristiwa 

yang menyangkut orang terkenal atau sesuatu yang dikenal masyarakat 

menjadi berita penting untuk diketahui oleh pembaca. 
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6) Sentuhan manusiawi (human interest) yaitu sebuah berita haruslah 

memiliki sesuatu yang dapat menyentuh rasa kemanusiaan, menggugah 

hat serta minat pembacanya. 

b. Berita Politik 

Berita politik adalah berita yang menyangkut kegiatan politik atau peristiwa 

di sekitar masalah-masalah ketatanegaraan dan segala hal yang berhubungan 

dengan urusan pemerintahan dan Negara. Berita politik menjadi menu pokok isi 

media karena pengaruhnya cukup luas  dan mendalam bagi kehidupan rakyat 

sehari-hari. Berita politik akan terasa meninggi intensitas dan gemanya disaat 

menjelang, saat dan pasca pemilihan umum, siding-sidang DPR/MPR, 

pembentukan kabinet, krisis lembaga legislatif, pemilihan kepala daerah, kongres, 

partai dan sebagainya.
21

 

Berita politik pada kajian ilmiah penulis terkait mengenai berita Basuki 

Thahaja Purnama dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua periode 

2017 – 2022  di portal berita Sindonews.com. 

B. Kajian Terdahulu 

1. Hasil penelitian dari Lestari dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan 

Kasus Korupsi Rusli Zainal di Harian Riau Pos dan Tribun Pekanbaru (Edisi 

Maret 2014). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sebuah berita 

dikostruksikan oleh media, untuk mencapai opini publik tentang berita yang 

diterbitkan. Penelitian ini mengunakan teknik analisis deskritif kualitatif, 

dengan pendekatan model Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki dengan 

menggunakan empat struktur yaitu sintaksis, skrip, tematik dan retoris. Dan 

mendapatkan hasil bahwa pemberitaan mengenai Ruzli Zainal lebih banyak 

diberitakan di Harian Tribun Pekanbaru, karena mengeluarkan empat berita 

selama bulan Maret 2014, sedangkan Riau Pos hanya satu berita.
22

 

                                                             
21

 Sedia Wiling Barus, Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita (Jakarta:Erlangga, 

2010), hlm.41 
22 Lestari, “Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi Rusli Zainal di Harian Riau 

Pos dan Tribun Pekanbaru (Edisi Maret 2014)”. ( Fakultas Dakwah danIlmu Komunkasi 

Universitas islam Negri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru , 2014 ) 
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2. Hasil penelitian dari Anna dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan Banjir 

di Riau Pada harian Pagi Rakyat Riau (Edisi Desember 2009). Penelitian ini 

bertujuan mengetahui bagaimana harian Rakyat Riau membingkai dan 

mengkonstruksi berita banjir khususnya dalam tema bantuan bagi korban 

bencana banjir. Penelitian ini menggunakan analisis framing, model 

Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki. Dan mendapatkan kesimpulan bahwa 

Rakyat Riau dalam membingkai dan mengkontruksi berita banjir dan batuan 

bencana banjir lebih menekankan nilai human interest untuk menjalankan 

perannya sebagai media publik.
23

 

3. Hasil penelitian dari, Desi Restuti mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan judul “Analisis Framing Berita 

Kasus Rumah Sakit Omni Internasional Dengan Prita Mulya Sari Di Surat 

Kabar Riau Pos”. Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana kecenderungan framing berita tentang kasus Prita Mulya Sari 

dengan RS OMNI Internasional. di Surat Kabar Riau Pos.  Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan tipe deskriptif. 

Artinya penulis hanya menggambarkan permasalahan yang menjadi pokok 

bahasan dalam penelitian itu, dengan menggunakan pendekatan analisis 

framing yang dikemukakan oleh Entman. Data yang terkumpul disusun, 

dikelompokkan dan mengorganisasikan kemudian di analisis berdasarkan 

unsur-unsur yang terdapat di perangkat Entman. Dalam penelitian ini penulis 

mendapatkan kesimpulan bahwa kecenderungan penulisan berita yang terbit di 

Riau Pos tentang kasus Prita Mulya Sari dengan RS OMNI Internasional telah 

memuat empat unsur dalam analisis framing yaitu Define problem, Diaknose 

Cause, Make Moral judgement dan Treatment Recomendation. 
24

 

4. Hasil penelitian dari Gilang Helindro mahasiswa UIN SUSKA RIAU Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan judul “Analisis Framing Berita 

                                                             
23 Anna, “Analisis Framing Pemberitaan Banjir di Riau Pada harian Pagi Rakyat Riau 

(Edisi Desember 2009)”. ( Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunkasi Universitas islam Negri Sultan 

Syarif Kasim, Pekanbaru, 2009 ) 
24 Desi restuti, “Analisis Framing Berita Kasus Rumah Sakit Omni Internasional Dengan 

Prita Mulya Sari Di Surat Kabar Riau Pos”, ( Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunkasi Universitas 

islam Negri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2016) 
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Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Riau di Harian Riau Pos 

dan Tribun Pekanbaru Edisi 14-18 Maret 2014” dimana penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui framing harian Riau Pos dan Tribun Pekanbaru membingkai 

berita Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam tinjauan bencana kabut 

asap Riau di Harian Riau Pos dan Tribun Pekanbaru edisi 14-18 Maret 2014 

ditinjau dari teori framing yang dikemukakan oleh Pan dan Kosicki. Pada 

penelitian penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, artinya 

penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan perbandingan isi media massa 

yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan 

perangkat framing  yang dikemukakan oleh Pan dan Kosicki. Penulis ini 

memberikan kesimpulan bahwa dalam lima berita yang diterbitkan Harian Riau 

Pos tidak terlalu menonjolkan dan mengekpos kedatangan Presiden dalam 

penanggulangan kabut asap Riau beda dengan Tribun Pekanbaru dalam lima 

berita selalu berada di headline. Dan lebih menonjolkan berita yang sebenarnya 

terjadi. 
25

 

5. Hasil penelitian dari, M. Anna Pisa mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau 

dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan Banjir Di Riau Pada Harian Pagi 

Riau (Edisi Desember 2009)”, dimana penilitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana framing pemberitaan banjir di Riau pada Harian Pagi 

Rakyat Riau. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan perangkat framing yang 

dikemukakan oleh Pan dan Kosicki. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan 

kesimpulan bahwa media Harian Rakyat Riau dalam menframing pemberitaan 

banjir, melihat dari kepetingan publik dan lebih ke penekanan human interst 

dengan menceritakan kondisi dari peristiwa banjir.
26

 

                                                             
25 Gilang Herlindro, “Analisis Framing Berita Kunjungan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono ke Riau di Harian Riau Pos dan Tribun Pekanbaru Edisi 14-18 Maret 2014” ( 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunkasi Universitas islam Negri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 

2014) 
26 M. Anna Pisa, “Analisis Framing Pemberitaan Banjir Di Riau Pada Harian Pagi Riau 

(Edisi Desember 2009)”, ( Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunkasi Universitas islam Negri Sultan 

Syarif Kasim, Pekanbaru 2012) 
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Berdasarkan kajian terdahulu diatas, penulis menggunakan analisis yang 

sama yaitu analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki dalam 

penelitian ini, bedanya adalah penelitian penulis berfokus pada edisi April 2017 

pada putaran ke 2 pemilihan pencalonan gubernur DKI Jakarta 2017 di portal 

berita Sindonews terhadap cagub Basuki Thahaja Purnama  atau Ahok. 

C. Kerangka Pikir 

Pada penelitian ini peneliti mencoba menyajikan bagaimana cara media 

cetak atau online membingkai sebuah berita. Dalam hal ini peneliti mencoba 

meneliti berita Basuki Thahaja Purnama dalam p[emilihan gubernur DKI Jakarta 

putaran kedua periode 2017 – 2022 di portal berita Sindonews.com dengan 

menggunakan analisis framing dengan pendekatan Zhongdang Pan and Gerald 

M.Kosicki. 

Menurut Pan dan Kosicki, framing didefinisikan sebagai suatu proses 

membuat suatu pesan menjadi lebih menonjol, menempatkan unformasi lebih 

daripada yang lain sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut.
27

 

Pendekatan Pan dan Kosicki, perangkat framing dapat dibagi kedalam 

empat struktur besar. Yaitu : 

a. Struktur Sintaksis, yang berhubungan dengan bagaimana wartawan 

menyusun peristiwa (pernyataan, opini, kutipan, kutipan pengamatan atas 

peristiwa) kedalam bentuk susunan umum berita. 

b. Struktur Skrip, yang berhubungan dengan bagaimana wartawan 

mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. Struktur 

ini melihat bagaimana strategi cara bercerita atau bertutur yang dipakai oleh 

wartawan dalam mengemas peristiwa ke dalam bentuk berita. 

c. Struktur Tematik, yang berhubungan dengan bagaimana wartawan 

mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat 

atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. 

Struktur ini melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan dalam bentuk 

yang lebih kecil. 
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d. Struktur Retoris, yang berhubungan dengan bagaimana wartawan 

menekankan arti tertentu ke dalam berita. Struktur ini akan melihat 

bagaimana wartawan memakai pilihan kata, idiom, grafik dan gambar yang 

dipakai bukan hanya mendukung tulisan, melainkan juga menekankan arti 

tertentu kepada pembaca 

Berdasarkan paparan diatas dapat digambarkan sebuah bagan guna 

mempermudah peneliti dalam meneliti berita Basuki Thahaja Purnama pada portal 

berita Sindonews. Bagan yang peneliti paparkan adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Perangkat Analisis dalam bentuk skema Pan dan Kosicki
28

 

Struktur Perangkat Framing Unit yang diamati 

Sintaksis 

Cara wartawan menyusun 

berita 

1. skema berita Headline, lead, latar 

informasi, kutipan sumber, 

pernyataan, penutup 

Skrip 

Cara wartawan 

mengisahkan fakta 

2. kelengkapan 

berita 

5 W + 1 H 

Tematik 

Cara wartawan dalam 

menulis fakta 

3. detail  

4. koherensi 

5. bentuk kalimat 

6. kata ganti 

Paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan 

antarkalimat. 

Retoris 

Cara wartawan 

menekankan fakta 

7. leksikon 

8. grafis 

9. metafora 

Kata, idiom, gambar/foto, 

grafik 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Ibid 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir
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29 Gambar 2.1 kerangka pikir penelitian diadopsi dari analisis framing pan dan kosicki 

Analisis Framing Berita Basuki Thahaja 

Purnama dalam pemilihan Gubernur DKI 

Jakarta Putaran Kedua Periode 2017 – 2022 di 

Sindonews.com 

Analisis Framing 

Analisis Framing Pan dan Koscki 

Stuktur Skrip 

Cara Wartawan 

Mengisahkan  

Fakta 

Stuktur Tematik 

Cara Wartawan 

Menuliskan 

Fakta 

Stuktur Retoris 

Cara Wartawan 

Menekankan 

Fakta 

Stuktur Sintaksis  

Cara Wartawan   

Menyusun Berita 

 

Menentukan hasil pembingkaian yang 

dilakukan Sindonews.com terhadap berita 

Basuki Thahaja Purnama dalam pemilihan 

Gubernur DKI Jakarta Putaran Kedua 

Periode 2017 – 2022.  


