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ABSTRAK 

 

 

Hebohnya praktik pengobatan dukun cilik Ponari yang didatangi ribuan pasien yang ingin 

berobat untuk mendapatkan air rendaman batu ajaib Ponari. Namun penanganan praktik dukun 

cilik kurang maksimal, baik dari pengamanan sampai pelayanan dari panitia pengobatan 

sehingga membludaknya pasien yang datang mengakibatkan empat korban jiwa meninggal 

akibat berdesak-desakan. Konstroversi pengobatan dukun cilik, tentunya tidak terlepas dari peran 

media yang menginformasikan berita mengenai dibukanya praktik sampai ditutupnya 

pengobatan dukun cilik. Konstruksi media atas realitas tentang Ponari terutama dibuka dan 

ditutup pengobatan Ponari, tentunya akan dimaknai dan dibangun dengan perspektif yang 

berbeda. Oleh karena itu penelti tertarik untuk meneliti konstruksi media terhadap Ponari lebih 

spesifik pada media cetak. Dalam konteks ini sebagai obyek penelitian adalah suratkabar Jawa 

Pos dan Surya, dengan tujuan ingin memperoleh gambaran dari kedua media dalam 

mengkonstruksi realitas mengenai Ponari. Dalam pandangan kaum konstruksionis, berita yang 

kita baca pada dasarnya adalah hasil dari konstruksi kerja jurnalistik, bukan kaidah baku 

jurnalistk. Semua proses konstruksi (mulai dari memilih fakta, sumber, pemakaian kata, gambar, 

sampai penyuntingan) memberi andil bagaimana realitas tersebut hadir dihadapan khalayak. 

Adapun teori yang digunakan peneliti yaitu metode analisis framing Pan dan Kosicki. Pemilihan 

model analisis framing Pan dan Kosicki didasarkan atas pertimbangan bahwa metode Pan dan 

Kosicki lebih tepat dan lebih detail dalam menganalisis tiap bagian isi berita, yakni dengan 

membagi struktur framing kedalam empat struktur analisis yang bersifat empiris dan operasional, 

yaitu struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik dan struktur retoris. 

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif interpretatif. Metode ini 

digunakan untuk membedakan cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis 

ini mencermati strategi seleksi, penonjolan fakta kedalam berita agar lebih bermakna, lebih 

menarik, atau lebih diingat untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektif media. 

Ruang lingkup penelitian ini adalah berita pada harian Jawa Pos dan Surya dengan rincian 10 

berita. 


