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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keberadaan berbagai media massa yang ada saat ini memberikan 

kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai jenis informasi yang 

diinginkan. Hal ini tidak terlepas dari adanya peran media massa dalam 

kehidupan masyarakat. Menurut Achmadi peran media massa menjadi penting 

karena: (1) daya jangkau (coverage) yang sangat luas dalam menyebarluaskan 

informasi, (2) kemampuan melipatgandakan pesan (multiplier of message) 

yang luar biasa, (3) media dapat mewacanakan sebuah peristiwa politik sesuai 

pandangan mereka masing-masing, (4) fungsi agenda setting yang dimiliki 

media massa (Muhammad Rohmadi, 2011:13-18). Banyak wacana yang 

membincangkan hubungan realita dengan media massa. Singkat kata, 

disebutkan bahwa yang kita baca, dengar, dan pandang di media massa 

merupakan konstruksi (bangunan) atas realita. Dengan demikian seluruh isi 

media (media massa) tiada lain adalah realitas yang telah dikonstruksikan 

(constructed reality) dalam bentuk wacana yang bermakna (Ibnu 

Hamad,2004:10). 

Adanya berbagai jenis media massa yaitu media online, elektronik dan 

cetak menambah keberagaman dalam dunia informasi bagi masyarakat. Sebut 

saja media cetak, media ini adalah media tertua yang masih terjaga 

eksistensinya.  Media cetak seperti koran dan majalah terus bersaing dengan 
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jenis media lainnya di pasar masyarakat modern agar tetap diminati 

masyarakat saat ini. Media cetak merupakan suatu media yang bersifat statis 

dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media ini terdiri dari lembaran kertas 

dengan sejumlah kata, gambar, atau foto dengan tata warna dan halaman 

putih. Media cetak merupakan dokumen atas segala dikatakan orang lain dan 

rekaman peristiwa yang ditangkap oleh jurnalis dan diubah dalam bentuk kata-

kata, gambar, foto dan sebagainya.  

Setiap media cetak memiliki karakter berita yang berbeda. Hal ini 

dapat dilihat dari sisi pengemasan berita maupun  isi berita. Latar belakang 

tujuannya pun berbeda pula, karena tiap media cetak memiliki kepentingan 

yang berbeda pula. Salah satunya yaitu harian Jawa Pos yang merupakan surat 

kabar harian yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur. Harian Jawa Pos 

merupakan surat kabar harian terbesar di Indonesia. Sirkulasi surat kabar 

tersebut sudah menyebar di seluruh Jawa Timur, Bali dan sebagian di Jawa 

Tengah dan DI Yogyakarta. 

Selain itu Jawa Pos memiliki tiga seksi utama, diantaranya Jawa Pos, 

Radar, dan Sportainment. Setiap seksi tersebut mencakup rubrik-rubrik. 

Rubrik merupakan bagian terpenting dari suatu media massa khususnya surat 

kabar. Rubrik juga merupakan penyumbang kekhasan dalam suatu media 

cetak (koran, majalah, atau buletin). Rubrik-rubrik dalam harian Jawa Pos 

diantaranya adalah berita utama, opini, rubrik politik, ekonomi bisnis, 

Internasional, Nusantara, Jawa Pos For Her, dan Show & Selebriti.   Di tiap 

harinya Jawa Pos menyuguhkan berita yang aktual dan terpercaya, selain itu 
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penyajian beritanyapun ada yang bersifat menghibur. Seperti dalam salah satu 

rubrik Jawa Pos, yaitu  For Her. Rubrik For Her merupakan rubrik yang 

berisi tentang konsultasi kesehatan, kecantikan, fashion, travelling, hingga 

kuliner. Rubrik ini dikhususkan untuk para perempuan. 

Selain rubrik yang dikhususkan untuk perempuan, di dalam rubrik For 

Her terdapat rubrik yang membahas tentang sosok pria yaitu rubrik Hot Papa. 

Rubrik tersebut menampilkan sosok pria yang tidak hanya dimaknai sebagai 

pria yang sukses dalam karir (publik), melainkan sukses dalam keluarga 

(domestik). Rubrik  Hot Papa mengulas tentang sosok dan kehidupan seorang 

pria yang telah berkeluarga, dan mengonstruksi sosok pria ideal saat ini adalah 

yang memiliki peranan domestik atau dengan kata lain yang sukses di dalam 

keluarga. Ini dapat dilihat bagaimana media menyuguhkan berita tentang 

suksesnya menjadi seorang suami atau ayah untuk anak-anaknya. Seperti yang 

telah terjadi di beberapa negara, laki-laki mulai membantu istri mereka dengan 

pekerjaan mengurus rumah dan merawat anak. Meskipun hal tersebut 

dianggap sebagai kehilangan kekuasaan, tetapi dapat pula dipandang sebagai 

bertambahnya kekuasaan. Dengan begitu laki-laki tetap diharapkan untuk 

dapat bertanggung jawab pada keluarganya, dengan ikut terlibat juga dalam 

urusan rumah tangga.  

Pada umumnya laki-laki dalam keluarga memiliki peran sebagai 

pencari nafkah, pendisiplin, dan pengambil keputusan dalam keluarga. Karena 

mereka diposisikan sebagai tokoh pemimpin dalam keluarga. Maka dari itu 

dalam masyarakat, peranan publik masih dianggap sebagai peranan utama 
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gender laki-laki ketika telah menjadi suami dan ayah karena mereka memiliki 

tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak mereka.  

Rubrik  Hot Papa mengonstruksi laki-laki yang memiliki peran ganda 

dan ideal. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada saat ini apapun yang dianggap 

orang sebagai pekerjaan perempuan, dapat pula dianggap oleh orang lain 

sebagai pekerjaan laki-laki. Begitu pula sebaliknya atau dapat pula dikerjakan 

oleh keduanya. Mayoritas media memberitakan laki-laki lebih sering 

diasosiasikan ke arah kerja publik dibanding ke arah domestik dan sisi 

keperkasaannya. Seperti yang ditampilkan dalam media seperti itu, peranan 

laki-laki memang harusnya lebih ke pencari nafkah dibanding mengurus 

urusan rumah tangga. Namun seiring berjalannya waktu, semua yang sudah 

ditentukan itu mengalami perubahan seperti yang terjadi pada rubrik  Hot 

Papa. 

Dalam penulisan beritanya pun, sumber yang dijadikan objek berita 

memilki pekerjaan yang beragam. Seperti pengusaha, seniman, musisi, pemain 

basket, pembawa acara, bahkan chef. Salah satu pemberitaan pada tanggal 2 

Desember 2012, menyebutkan bahwa Ferry Salim sebagai papa yang 

fashionable dan disebutkan lagi bahwa Ferry Salim adalah salah satu pria yang 

mementingkan sisi kemaskulinannya. Selain itu, dalam rubrik ini dijelaskan 

bahwa “fashion tak mengenal umur. Siapa saja bisa tampil keren”. Ada juga 

pemberitaan tentang Mario Karlovic, Bintang Persebaya dari Australia. Dia 

selalu memboyong keluarganya ketika membela tim sepak bolanya. Hanya 

dengan membaca tema dari berita Mario, bisa disimpulkan bahwa Mario 
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adalah sosok pria yang cinta keluarga. Sosok pria yang dikonstruksi dalam 

rubrik  Hot Papa merupakan salah satu gambaran laki-laki yang ideal. Tanpa 

kekurangan dan mampu mengerjakan pekerjaan perempuan sekalipun. 

Kehadiran berita yang membahas tentang laki-laki ideal membawa 

keunikan tersendiri di dalam rubrik For Her tepatnya rubrik Hot Papa. Bagi 

laki-laki tersebut, pembentukan berita yang positif dapat membantu mereka 

untuk melakukan sosialisasi pada siapapun dan dimanapun. Gaya hidup sosok 

pria ideal kini menjadi suatu pembahasan yang menarik dalam  rubrik Hot 

Papa yang terbit setiap hari Minggu.  

Dalam masyarakat modern, semua manusia adalah performer. Setiap 

orang diminta untuk bisa memainkan dan mengontrol peranan mereka sendiri. 

Gaya pakaian, dandanan rambut, segala macam aksesoris yang menempel, 

atau pilihan-pilihan kegiatan yang dilakukan sehari-hari adalah bagian dari 

pertunjukkan budaya, identitas dan kepribadian.  Hegemoni laki-laki dalam 

masyarakat tampaknya merupakan fenomena universal dalam sejarah 

peradaban manusia di masyarakat manapun di dunia. Secara tradisional 

manusia di berbagai belahan dunia menata diri atau tertata dalam bangunan 

masyarakat patriarkis. Pada masyarakat seperti ini, laki-laki diposisikan 

superior terhadap perempuan diberbagai sektor kehidupan, baik domestik 

ataupun publik. Hegemoni laki-laki atas perempuan memperoleh legitimasi 

dari nilai-nilai sosial, agama, hukum negara, dan sebagainya, dan tersosialisasi 

secara turun-temurun, dari generasi ke generasi.  
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Namun dibalik itu semua, media sebagai penyampai pesan kepada 

khalayak pembaca mempunyai peranan yang penting dalam membentuk 

persepsi masyarakat yang bervariatif terhadap suatu berita, keterbukaan pada 

kasus hamabalang  misalnya. Seperti diungkapkan oleh Murray Edelman 

bahwa realitas yang dipahami oleh khalayak adalah realitas yang telah 

terseleksi, khalayak didikte untuk memahami realitas dengan cara tertentu. 

Media adalah subjek yang menyeleksi dan membingkai realitas tersebut. Cara 

media menyeleksi, membingkai dan mengkontruksi inilah yang dimaksud 

dengan analisis framing.  

Konsep framing Entman (Entman, 1993) sering digunakan untuk 

menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas 

oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-

informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi 

lebih besar daripada isu lain. Framing memberikan tekanan lebih pada 

bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan 

oleh pembuat teks. Entman melihat framing dalam dua dimensi besar: seleksi 

isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. 

Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih 

menarik, berarti, atau lebih diingat oleh khalayak. Dalam praktiknya, framing 

dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu 

yang lain; dan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan 

berbagai strategi wacana penempatan yang mencolok, pengulangan, 

pemakaian grafis yang mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian 
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label tertentu ketika menggambarkan orang yang diberitakan, asosiasi 

terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi. Cara pandang atau 

perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana 

yang ditonjolkan dan dihilangkan dan hendak dibawa kemana berita tersebut. 

Media massa pada dasarnya adalah media diskusi publik tentang suatu 

masalah yang melibatkan tiga pihak (Eriyanto, 2002): wartawan, sumber 

berita dan khalayak. Ketiga pihak itu mendasarkan keterlibatannya pada peran 

sosial masing-masing dan hubungan di antara mereka terbentuk melalui 

operasionalisasi teks yang mereka konstruksi.Masing-masing pihak 

menyajikan perspektif untuk memberikan pemaknaan terhadap suatu 

persoalan agar diterima oleh khalayak. Media massa dilihat sebagai forum 

bertemunya pihak-pihak dengan kepentingan, latar belakang dan sudut 

pandang yang berbeda pula.  

Dalam proses framing pada akhirnya akan membawa efek. 

Karena sebuah realitas bisa jadi dibingkai dan dimaknai berbeda oleh media, 

bahkan pemaknaan itu bisa jadi akan sangat berbeda. Realitas sosial yang 

kompleks penuh dimensi dan tidak beraturan, disajikan dalam berita sebagai 

sesuatu yang sederhana, beraturan dan memenuhi logika tertentu. 

Berdasarkan penyederhanaan atas kompleksnya realitas yang disajikan media, 

menimbulkan efek framing, yaitu: Pertama, framing yang dilakukan media 

akan menonjolkan aspek tertentu dan mengaburkan aspek yang lain. Framing 

umumnya ditandai dengan menonjolkan aspek tertentu dari realitas, akibatnya 

ada aspek lain yang tidak mendapat perhatian yang memadai. 
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Kedua, framing yang dilakukan oleh media akan menampilkan sisi tertentu 

dan melupakan sisi yang lain. Dengan menampilkan sisi tertentu dalam berita 

ada sisi lain yang terlupakan,menyebabkan aspek lain yang penting dalam 

memahami realitas tidak mendapat liputan dalam berita. Ketiga, framing yang 

dilakukan media akan menampilkan aktor tertentu dan menyembunyikan aktor 

yang lain. Efek yang segera terlihat dalam pemberitaan yang memfokuskan 

pada satu pihak, menyebabkan pihak lain yang mungkin relevan dalam 

pemberitaan menjadi tersembunyi. Analisis framing dapat digambarkan 

sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, atau 

apa saja) dibingkai oleh media. Pembingkaian ini melalui proses yang disebut 

konstruksi. Di sini realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna 

tertentu (Kurniawan Angga, 2011). 

Analisis Framing adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui 

bagaimana realitas (aktor, kelompok, atau apa saja) dikonstruksi oleh media 

(Eriyanto, 2005, p.3). Analisis framing memiliki dua konsep yakni konsep 

psikologis dan sosiologis. Konsep psikologis lebih menekankan pada 

bagaimana seseorang memproses informasi pada dirinya sedangkan konsep 

sosiologis lebih melihat pada bagaimana konstruksi sosial atas realitas. 

 Analisis Framing sendiri juga merupakan bagian dari analisis isi yang 

melakukan penilaian tentang wacana persaingan antar kelompok yang muncul 

atau tampak di media. 

Sedangkan analisis wacana adalah analisis isi yang lebih bersifat 

kualitatif dan dapat menjadi salah satu alternatif untuk melengkapi dan 
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menutupi kelemahan dari analisis isi kuantitatif yang selama ini banyak 

digunakan oleh para peneliti. Jika pada analisis kuantitatif, pertanyaan lebih 

ditekankan untuk menjawab “apa” (what) dari pesan atau teks komunikasi, 

pada analisis wacana lebih difokuskan untuk melihat pada “bagaimana” 

(how), yaitu bagaimana isi teks berita dan juga bagaimana pesan itu 

disampaikan. 

Tidak hanya itu, Analisis Framing juga dikenal sebagai konsep 

bingkai, yaitu gagasan sentral yang terorganisasi, dan dapat dianalisis melalui 

dua turunannya, yaitu simbol berupa framing device dan reasoning device. 

Framing device menunjuk pada penyebutan istilah tertentu yang menunjukkan 

“julukan” pada satu wacana, sedangkan reasoning device menunjuk pada 

analisis sebab-akibat. Di dalamnya terdapat beberapa „turunan‟, yaitu 

metafora, perumpamaan atau pengandaian. Catchphrases merupakan slogan-

slogan yang harus dikerjakan. Exemplar mengaitkan bingkai dengan contoh, 

teori atau pengalaman masa silam. Depiction adalah “musuh yang harus 

dilawan bersama”, dan visual image adalah gambar-gambar yang mendukung 

bingkai secara keseluruhan. Pada instrumen penalaran, Roots memperlihatkan 

analisis sebab-akibat, Appeals to principles merupakan premis atau klaim 

moral, dan Consequences merupakan kesimpulan logika penalaran. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk mengetahui lebih 

lanjut dengan melakukan penelitian yang diberi judul “SOSOK PRIA 

DALAM KONSTRUKSI MEDIA”. (Analisis Framing dalam Rubrik “hot 

papa” Jawa Pos edisi April-Juni 2013). 
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B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah bagaimana media harian Jawa Pos membingkai 

pemberitaan tentang sosok pria dalam rubrik Hot Papa edisi April-Juni 

2013?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana harian Jawa Pos dalam 

membingkai pemberitaan tentang sosok pria dalam rubrik Hot Papa edisi 

April-Juni 2013. 

D. Manfaat Penelitian 

D.1  Manfaat Akademis 

1. Menambah dan melengkapi objek penelitian komunikasi dalam 

study analisis framing mengenai pemberitaan media cetak. 

2. Mengembangkan kajian ilmu komunikasi dengan memberikan 

kontribusi dalam bidang jurnalistik mengenai penelitian teks 

wacana dari media cetak. 

D.2  Manfaat Praktis 

1. Memberikan pengetahuan baru tentang bagaimana pria 

memposisikan dirinya sebagai sosok ayah dan suami. 
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2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian komunikasi. 

Khususnya dalam ruang lingkup penelitian yang menggunakan 

penelitian analisis framing. 

E. Tinjuan Pustaka 

E.1 Komunikasi Massa 

E.1.1 Pengertian Komunikasi Massa 

 Pengertian atau definisi komunikasi massa dapat dipusatkan pada 

komponen-komponen komunikasi massa, yaitu pada lima variabel yang 

dikandung dalam setiap tindak komunikasi dan bagaimana variabel ini 

bekerja pada media massa. Kelima komponen tersebut adalah : 

a. Sumber. Komunikasi Massa adalah suatu organisasi kompleks yang 

mengeluarkan biaya besar untuk menyusun dan mengirimkan pesan. 

b. Khalayak. Komunikasi Massa adalah komunikasi yang ditujukan 

kepada massa, yaitu massa yang sifatnya heterogen dan anonim dan 

berjumlah banyak. 

c. Pesan. Komunikasi Massa adalah pesan yang disampaikan bersifat 

umum dan setiap orang dapat mengetahui pesan-pesan tersebut 

melalui media massa. 

d. Proses. Ada dua proses dalam komunikasi massa. Pertama, 

komunikasi massa satu arah, komunikasi ini berlangsung dari sumber 
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ke penerima dan tidak secara langsung dikembalikan. Kedua, 

komunikasi massa dua arah, baik media maupun khalayak melakukan 

seleksi. 

e. Konteks. Komunikasi Massa berlangsung dalam suatu konteks sosial. 

Media mempengaruhi konteks sosial masyarakat, dan konteks sosial 

masyarakat mempengaruhi media massa (Winarni, 2003:5). 

Komunikasi massa cenderung diartikan sebagai alat atau benda 

fisik yang berfungsi sebagai media massa seperti radio, televisi, film, surat 

kabar, dan sebagainya. Menurut Rakhmat, komunikasi massa adalah jenis 

komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, 

heterogen dan anonim, melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan 

yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat (Winarni, 2003:6). 

E.1.2 Fungsi Komunikasi Massa 

Fungsi artinya peran atau sesuatu yang diperankan oleh suatu hal 

dalam kegiatan pihak lain. Awalnya Harold D. Lasswell mengemukakan 

fungsi komunikasi massa adalah memberi informasi, mendidik, dan 

menghibur. Selain Lasswell, ada beberapa fungsi komunikasi massa 

seperti yang dikatakan oleh De Vito (1997), diantaranya : 
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1. Menghibur 

Media massa sebagian besar melakukan fungsi sebagai media 

yang memberikan penghiburan bagi khalayaknya. Hal ini dapat dilihat 

dari tayangan-tayangan seperti acara humor, tarian, irama musik. 

2. Meyakinkan 

Media ini mempunyai fungsi untuk meyakinkan khalayaknya. Atau 

dapat dikatakan media ini mempersuasi khalayak agar seseorang 

percaya dan melakukan sesuatu. 

3. Menginformasikan 

Media memberikan informasi tentang peristiwa, baik yang bersifat 

lokal, regional, nasional dan internasional kepada khalayaknya. 

4. Menganugerahkan Status 

Menurut Paul Lazarsfeld dan Erobert K. Merton, “Jika anda benar-

benar penting, anda akan menjadi pusat perhatian massa dan jika anda 

menjadi pusat perhatian massa, berarti anda memang penting”. 

Sebaliknya, “Jika anda tidak mendapatkan perhatian massa, maka 

anda tidak penting”. 
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5. Membius 

Fungsi membiusnya media terjadi bila media menyajikan informasi 

tentang sesuatu, penerima percaya bahwa tindakan tertentu telah 

diambil. 

6. Menciptakan rasa kebersatuan 

Media mampu menciptakan / membuat kita merasa menjadi anggota 

suatu kelompok. 

E.2  Media Massa 

E.2.1. Pengertian Media Massa 

Kata media massa berasal dari medium dan massa. Kata “medium” 

berasal dari bahasa latin yang berarti menunjukkan adanya berbagai sarana 

yang diterapkan untuk mengkomunikasikan berbagai bentuk ide, 

gambaran, perasaan yang pada pokoknya semua sarana mental manusia. 

Sedangkan kata “massa” yang berasal dari Anglosaxon yang berarti 

instrumen atau alat yang pada hakikatnya mengarah pada semua yang 

mempunyai sifat massif. Tugasnya adalah sesuai dengan sirkulasi dari 

berbagai pesan atau berita, menyajikan suatu tipe baru dari komunikasi 

yang sesuai dengan kebutuhan fundamental dari masyarakat dewasa ini. 

Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa 

menyebarkan pesan secara serentak, cepat kepada audience yang luas dan 

heterogen. Kelebihan media massa dibanding dengan komunikasi yang 
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lain adalah ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media 

massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak 

terbatas. (Nurudin,2007:9) 

Pengertian lain menjelaskan bahwa media massa merupakan sarana 

penyampaian komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran 

informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas 

pula. (Apriadi Tamburaka, 2012:13) 

Dikutip dari blog shvoong, Cangara (2002) menjelaskan bahwa 

media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan 

dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat 

komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV. Media massa 

adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku khalayak melalui proses 

pelaziman klasik, pelaziman operan atau proses imitasi (belajar sosial). 

Dua fungsi dari media massa adalah media massa memenuhi kebutuhan 

akan fantasi dan informasi. Media menampilkan diri sendiri dengan 

peranan yang diharapkan, dinamika masyarakat akan terbentuk, dimana 

media adalah pesan.  

Media yang termasuk kedalam kategori media massa adalah surat 

kabar, majalah, radio, TV dan film. Kelima media tersebut dinamakan 

“The Big Five Of Mass Media” (lima besar media massa).  

Konon, masyarakat terlihat dalam wajah media massa sehingga ada 

yang berpendapat bahwa media massa merupakan cermin dari masyarakat. 
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Artinya, apa yang terjadi atas media massa kita adalah gambaran dari 

masyarakat kita. Salah satu teori tentang efektivitas media massa 

menyatakan bahwa media massa yang efektif ialah yang mampu 

memenuhi selera khalayaknya. Melvin L.De Fleur dan Sandra Ball-

Rokeach (1982) berpendapat bahwa efektivitas media massa ditentukan 

oleh tingkat pelayanannya dalam memeberikan informasi seluas-luasnya 

sehingga memuaskan khalayaknya.  

 E.2.2. Jenis Media Massa 

 Media massa dibagi dalam dua jenis, yaitu : media massa modern 

dan media massa tradisional. Media massa modern merupakan media 

massa yang menggunakan teknologi modern yaitu media massa cetak dan 

media massa elektronik. Sedangkan media massa tradisional adalah media 

massa yang lebih banyak menggunakan alat jaman dulu seperti wayang, 

lawak, lenong, dan seni tradisional lainnya. 

 E.3 Media Cetak 

 E.3.1. Pengertian Media Cetak 

 Media cetak merupakan jenis media massa yang dicetak dalam 

lembaran kertas. Secara harfiah media cetak diartikan sebagai sebuah 

media penyampai informasi yang memiliki manfaat dan terkait oleh 

kepentingan rakyat banyak secara tertulis.  Media cetak juga dapat 

didefinisikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan proses produksi teks 
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menggunakan tinta, huruf dan kertas, atau bahan cetak lainnya. Media 

cetak ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis yakni surat kabar, 

majalah berita, majalah khusus, newsletter, dll. Masing-masing jenis itu 

berbeda satu sama lain dalam penyajian tulisan dan rubriknya. Media 

cetak terdiri dari sumber bertulis seperti koran, majalah, majalah, buku, 

newsletter, iklan, memo, formulir bisnis, dll. 

 Media cetak ini merupakan bagian dari saluran informasi 

masyarakat di samping media eletronik dan juga media digital. Dan di 

tengah dinamika masyarakat yang demikian pesat, media cetak dianggap 

sudah tertinggal dibandingkan dengan dua pesaingnya yakni media 

elektronik dan media digital. Meski demikian, bukan berarti media cetak 

sudah tidak mampu meraih konsumen yang menantikan informasi yang 

dibawanya.  

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa ada keunggulan tersendiri dari 

media cetak yakni menyampaikan informasi secara terperinci dan detail. 

Berbeda dengan teknologi elektronik dan digital, meskipun menyajikan 

berita secara cepat tetapi melalui media tersebut informasi yang didapat 

terkesan tidak terperindi dan diulang-ulang.  

E.3.2 Sejarah dan Perkembangan Media Cetak 

Mengutip dari blog iyhar, penemu media cetak pertama bernama 

Johannes Gutenberg pada tahun 1455 terutama di Eropa. Pertama terlihat 

dari penggunaan daun atau tanah liat sebagai medium bentuk media 

http://www.anneahira.com/elektronika.htm
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sampai percetakan. Teknologi cetak Gutenberg menjadikan produksi buku 

semakin meningkat. Lanjutan dari perkembangan media cetak adalah 

penggunaan mesin tik untuk pembuatan suatu iklan produk dalam media 

cetak sedangkan gambar atau animasinya dibuat secara manual dengan 

menggunakan pena. 

Tanda-tanda berkembangnya media cetak adalah melek huruf 

(kemampuan baca-tulis). Memang melek huruf adalah kondisi yang 

dipunyai oleh kalangan elite. Bahasa yang berkembang juga hanya bahasa 

pokoknya, seperti bahasa latin. Tetapi seiring berkembangnya zaman dan 

perkembangan sosial masyarakatnya, mendorong media cetak berkembang 

secara pesat dan meluas. Teknologi yang digunakan juga semakin canggih. 

Yang dahulunya memakai mesin tik, sekarang sudah memakai komputer 

dan membuat gambarnya sudah memakai grafis dan dicetak dengan 

printer.  

Media cetak mulai berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka. 

Pertengahan abad-18, orang-orang Belanda mulai memperkenalkan 

penerbitan surat kabar dan media cetak di Indonesia.  Tetapi surat kabar 

yang tumbuh dari akhir abad ke 19 hingga awal abad berikutnya, juga 

merupakan sarana pendidikan dan latihan bagi orang-orang Indonesia yang 

memperoleh pekerjaan di dalamnya (Tribuana Said, 1988). Surat kabar 

pertama di Indonesia adalah Bataviase Nouvelles (Agustus 1744 – Juni 
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1746), disusul kemudian Bataviasche Courant (1817), Bataviasche 

Advertentieblad (1827). 

Pada tahun 1855 di Surakarta terbit surat kabar pertama dalam 

bahasa Jawa, bernama Bromartani. Surat kabar berbahasa Melayu yang 

pertama adalah Soerat Kabar Bahasa Melajoe, terbit di Surabaya pada 

tahun 1956. kemudian lahir surat kabar Soerat Chabar Betawie (1958), 

Selompret Melajoe (Semarang, 1860), Bintang Timoer (Surabaya, 1862), 

Djoeroe Martani (Surakarta 1864), dan Biang Lala (Jakarta, 1867). 

Jurnalisme media cetak khususnya surat kabar mencapai masa 

kejayaannya pada tahun 1890-1920. Tetapi pada tahun 1927 media cetak 

di masyarakat mulai bergeser ketika muncullah teknologi penyiaran radio 

yang menggunakan pendengaran. Setelah radio, teknologi-teknologi baru 

ikut bermunculan. Ini dipengaruhi karena dari zaman ke zaman keadaan 

sosial masyarakatnya mengalami perkembangan yang pesat. 

E.3.3 Jenis Media Cetak 

Adapun jenis-jenis dari media cetak antara lain : 

1) Surat kabar Harian 

Merupakan surat kabar yang terbit setiap hari kecuali hari libur 

Nasional. Adapun macam-macam surat kabar harian yakni surat kabar 

harian nasional, surat kabar harian daerah dan surat kabar harian lokal. 

Berita yang disampaikan bersifat news  atau informasi terkini. 
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2) Surat kabar mingguan 

Merupakan jenis media cetak ini lebih banyak dikenal dengan sebutan 

tabloid. Biasanya berita yang diangkat adalah berita hiburan atau juga 

in depth news atau liputan mendalam. Tulisan dalam media ini lebih 

banyak bergaya feature atau deskriptif. 

3) Majalah Mingguan 

Terbit seminggu sekali. Berita yang diangkat adalah in dept news dan 

jenis beritanya adalah berita news atau peristiwa. 

4) Majalah Tengah Bulanan 

Berita yang disajikan informatif dan memuat tentang life style  atau 

gaya hidup. 

5) Majalah Bulanan 

Majalah yang terbit setiap satu bulan sekali. Beritanyapun yang 

disajikan lebih ke berita investigatif dari hasil penelitian. 

6) Majalah Dwibulanan 

Merupakan majalah yang biasanya memuat berita yang terkait dengan 

hasil laporan dari sesuatu aktivitas. Biasanya majalah ini terbit tiap dua 

bulan sekali. 

 

http://www.anneahira.com/karya-seniman-indonesia-14757.htm
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7) Majalah Tribulanan 

Sama dengan majalah dwibulanan, yang membedakan hanya waktu 

terbit yakni tiap tiga bulan sekali. 

8) Bulletin 

Media cetak ini biasanya dibuat untuk kalangan tertentu atau intern 

saja. Dan media ini biasanya hanya terdiri dari beberapa halaman, serta 

dibuat dengan konsep sederhana. Buletin juga tidak dibuat untuk 

kepentingan komersial.  

E.3.4 Karakteristik Media Cetak 

Karakteristik berasal dari kata “karakter” asal kata bahasa Inggris 

character yang berarti watak ataupun sifat, atau juga reputasi dan 

ketokohan (Sam Abede Pareno, 2005:19).  

Media cetak sebenarnya memiliki beberapa karakteristik yang tidak 

bisa ditandingi oleh media elektronik seperti televisi. Karakterisitk media 

cetak diantaranya sebagai berikut : 

1. Membaca merangsang orang untuk berinteraksi dengan aktif 

berpikir dan mencerna secara reflektif dan kreatif. Dan 

memungkinkan untuk mengulas permasalahan secara lebih 

mendalam dan lebih spesifik. 

http://www.anneahira.com/konsep-politik-15088.htm
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2. Media cetak baik koran atau majalah lebih jelas siapa masyarakat 

konsumennya. Dengan demikian koran atau majalah lebih dapat 

mewakili opini dari kelompok masyarakat tertentu. Target 

audience-nya lebih jelas. 

3. Kritik sosial yang disampaikan lebih berbobot dan lebih efektif. 

Karena dapat diulas secara mendalam dan dapat menampung 

sebanyak mungkin opini dari pengamat dan aspirasi dari 

masyarakat pada umumnya. 

4. Media cetak lebih fleksibel, mudah dibawa kemana-mana, tidak 

terikat waktu dan bisa dibaca kapan saja. 

5. Dalam hal penyajian iklan, walaupun media cetak dalam banyak 

hal kalah menarik dan atraktif dibanding media elektronik namun 

di segi lain bisa disampaikan secara lebih informatif, lengkap dan 

spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen. 

E.3.4.1 Kelebihan Media Cetak 

 Adapun kelebihan dari media cetak, diantaranya : 

1. Dapat dibaca berkali-kali dengan cara menyimpannya 

2. Dapat membuat orang berpikir spesifik tentang isi tulisan 

3. Bisa disimpan isi tulisannya 

4. Harganya lebih terjangkau maupun distribusinya 
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5. Mampu menjelaskan hal-hal yang kompleks 

E.3.4.2 Kekurangan Media Cetak 

Adapun kekurangan dari media cetak, antara lain : 

1. Dari segi waktu media cetak lambat dalam memberikan informasi. 

Karena media cetak tidak dapat menyebarkan langsung berita yang 

terjadi pada masyarakat dan harus menunggu turun cetak. 

2. media cetak hanya dapat berupa tulisan. 

3. media cetak haya dapat memberikan visual berupa gambar yang 

mewakili keseluruhan isi berita. 

4. biaya produksi yang cukup mahal karena media cetak harus mencetak 

dan mengireimkannya sebelum dapat dinikmati masyarakat. 

E.4 Konstruksi Media  

Konsep mengenai konstruksionisme diperkenalkan oleh sosiolog 

interpretatif, Peter L. Berger bersama Thomas Luckman, ia banyak 

menulis karya dan menghasilkan tesis mengenai konstruksi sosial dan 

realitas. Menurut Berger, realitas itu tidak dibentuk secara alamiah, 

melainkan ia dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman seperti ini, 

realitas berwajah ganda/plural (Eriyanto,2002:15). Realitas sosial yang 

dikemukakan oleh Berger dan Luckman terdiri dari realitas objektif, 

realitas simbolis, dan realitas subjektif. Realitas objektif adalah realitas 
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yang terbentuk dari pengalaman di dunia objektif yang berada di luar 

individu, dan realitas ini dianggap sebagai kenyataan. Realitas simbolis 

merupakan ekspresi simbolis dari realitas objektif dalam berbagai bentuk. 

Sedangkan realitas subjektif adalah realitas yang terbentuk sebagai proses 

penyerapan kembali realitas objektif dan simbolis ke dalam individu 

melalui proses internalisasi. 

Menurut Carey, realitas bukanlah sesuatu yang terberi, seakan-

akan ada, realitas sebaliknya diproduksi (Eriyanto,2002:20-21). Dalam 

pandangan konstruksionis, fakta berupa kenyataan itu bukan sesuatu yang 

terberi, melainkan ada dalam benak masing-masing individu yang melihat 

fakta tersebut. Fakta ada dalam konsepsi pikiran seseorang.  Karena fakta 

itu diproduksi dan ditampilkan secara simbolik, maka realitas tergantung 

pada bagaimana ia dilihat dan bagaimana fakta tersebut dikonstruksi. 

Dalam kata-kata yang ekstrim, realitas atau fakta itu tergantung pada 

bagaimana ia dilihat.  

Pemaknaan seseorang atas suatu realitas bisa jadi berbeda dengan 

orang lain, yang tentunya menghasilkan realitas yang berbeda pula. 

Realitas sosial tidak berdiri sendiri tanpa kehadiran individu, baik di 

dalamnya maupun di luar realitas tersebut. realitas sosial itu memiliki 

makna, manakala realitas sosial dikonstruksi dan dimaknakan secara 

subyektif oleh individu lain sehingga memantapkan realitas itu secara 

obyektif. Individu mengonstruksi realitas sosial, dan merekonstruksinya 

dalam dunia realitas, memantapkan realitas itu berdasarkan subjektivitas 
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individu lain dalan institusi sosialnya (Burhan Bungin, 2008:12-13). 

Karenanya, ukuran yang baku dan standar tidak bisa dipakai. Jika ada 

perbedaan antara berita dengan realitas yang sebenarnya maka tidak 

dianggap suatu kesalahan, tetapi memang seperti itulah pemaknaan 

mereka atas realitas. 

 

 E.5 Maskulinitas 

 E.5.1 Pengertian Maskulinitas 

Terminologi maskulin sama halnya jika berbicara mengenai 

feminin. Maskulin merupakan sebuah bentuk konstruksi kelelakian 

terhadap laki-laki. Laki-laki tidak dilahirkan begitu saja dengan sifat 

maskulinitasnya secara alami, maskulinitas dibentuk oleh kebudayaan. Hal  

yang menentukan sifat perempuan dan laki-laki adalah kebudayaan. Secara 

umum, maskulinitas tradisional menganggap tinggi nilai-nilai, antara lain 

kekuatan, kekuasaan, ketabahan, aksi, kendali, kemanidirian, kepuasan 

diri, kesetiakawanan laki-laki, dan kerja. Di antara yang dipandang rendah 

adalah hubungan interpsersonal, kemampuan verbal, kehidupan domestik, 

kelembutan, komunikasi, perempuan dan anak-anak. 

Sifat kelelakian berbeda-beda dalam setiap kebudayaan. 

Maskulinitas itu sendiri dikonstruksi oleh kebudayaan. Konsep 

maskulinitas dalam budaya Timur seperti di Indonesia dipengaruhi oleh 

faktor kebudayaan. Maskulinitas adalah suatu stereotype tentang laki-laki 

yang dapat dipertentangkan dengan feminimitas sebagai stereotype 
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perempuan. Stereotype maskulinitas dan feminimitas memiliki berbagai 

karakteristik individu, seperti karakter atau kepribadian, perilaku peranan, 

okupasi, penampakan fisik, ataupun orientasi seksual. Pada laki-laki 

memiliki watak terbuka, kasar, agresif, dan rasional. Sedangkan pada 

perempuan memiliki watak tertutup, halus, afektif dan emosional.  

Kaum pria masih digambarkan, lebih sering berada di tempat kerja, 

sementara wanita lebih sering di rumah. Dalam satu penelitian di Inggris 

yang meneliti 170 iklan TV, mengungkapkan kaum pria masih 

digambarkan sebagai tipe penguasa, otoriter, mengurus sendiri, memiliki 

kecakapan. Sementara wanita digambarkan cenderung tidak 

berpengetahuan, mudah tersinggung, lebih mudah perhatikan pada 

kehidupan sosial daripada hal-hal praktis (Save M. Dagun,1992 ). 

Selain itu dalam pekerjaan kaum pria masih menempati posisi 

penting sebagai pembuat atau penentu keputusan yang sangat 

mempengeruhi orang lain. Dalam keluargapun, pria menempati status 

yang lebih tinggi yang secara formal sebagai kepala kelurga. Demikian 

pula dalam masyarakat, kaum priapun menempati urutan teratas, sebagai 

penentu aktivitas dalam masyarakat, seperti soal keuangan, seksual dan 

lain-lain. 

Dominasi kaum pria, nampaknya dipengaruhi oleh dua faktor. 

Pertama, laki-laki tidak seperti wanita terlibat dalam mengasuh dan 

melahirkan anak. Kedua, adanya keyakinan bahwa pria itu lebih agresif.   
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Maskulinitas berhasil merealisasi diri dalam berbagai aspek 

kehidupan, seperti developmentalisme, militerisme, ilmu-ilmu positivisme, 

dan reduksionalisme serta berbagai ideologi kekerasan lainnya.  Menurut 

Siva (1989) merajalelanya prinsip maskulinitas yaitu berupa kekerasan 

terhadap kaum miskin dan perempuan, pengahancuran alam dan 

lingkungan, penghancuran sistem pengetahuan lainnya yang 

nonrasionalisme. Dalam perjalanannya maskulinitas berhasil mendominasi 

dan hegemonik. 

 

E.6 Analisis Framing 

Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat 

bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis ini juga digunakan 

untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media 

(Eriyanto, 2007:10). Ada dua esensi framing utama, yakni bagaimana 

peristiwa dimaknai dan bagaimana fakta ditulis. 

Analisis framing merupakan metode analisis teks sebagaimana 

analisis isi kuantitatif, namun keduanya mempunya perbedaan 

karakteristik. Dalam analisis isi kuantitatif yang ditekankan adalah isi dari 

suatu pesan/teks komunikasi. Sementara pusat perhatian analisis framing 

adalah pembentukan pesan/makna dari teks. Framing melihat bagaimana 

teks/pesan dikonstruksi oleh wartawan dan media serta bagaimana 

menyajikannya kepada khalayak 
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E.6.1 Konsep framing 

Pada dasarnya analisis framing merupakan versi terbaru dari 

pndekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. 

Gagasan mengenai framing pertama kali dilontarkan oleh beterson tahun 

1995. Mulanya framing dimaknai sebagai struktur konseptual atau 

perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, 

dan wacana serta yang menyediakan wacanakategori-kategori standar 

untuk mengapresiasi realitas. Dalam prespektif komunikasi, analisis 

framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideology media saat 

mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, 

dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, 

lebih berarti atau lebih diingat, untuk mengiring iterpretasi khalayak sesuai 

prespektifnya. 

Dengan kata lain framing adalah pendekatan untuk mengetahui 

bagaimana prespektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika 

menyeleksi isu dan menulis berita (Sobur, 2006:162). 

 

E.6.2 Teknik Framing 

Secara teknis, tidak mungkin bagi seorang jurnalis untuk mem-

framing seluruh bagian berita. Artinya, hanya bagian dari kejadian-

kejadian (happening) penting dalam sebuah berita saja yang menjadi objek 

framing jurnalis. Namun, bagian-bagian kejadian penting ini sendiri 
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merupakan salah satu aspek yang sanagat ingin diketahui oleh khalayak. 

Aspek lainnya adalah peristiwa atau ide yang diberitakan. 

Menurut Entman framing dalam berita dilakukan dengan empat 

cara yakni : pertama, pada identifikasi masalah (problem identification), 

yaitu peristiwa diihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau negatife 

apa; kedua, pada identifikasi penyebab masalah (causal interpretation) 

yaitu, siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah; ketiga, pada 

evaluasi moral (moral evaluation), yaiutu penilaian dari penyebab 

masalah; dan keempat, saran penanggulangan masalah (treatmen 

recomendation), yaitu menawarkan suatu cara penanganan masalah dan 

kadang kala memprediksikan hasilnya. Jika misalnya seorang wartawan 

ingin memframing berita  tentang kekerasan terhadap perempuan dengan 

berempati pada korban, tidak berarti ia harus melupakn kaidah jurnalistik 

yang paling elementer, seperti nilai berita, layak berita, dan bias berita. 

Menurut Abrar, sekurangnya ada tiga bagian berita yang bisa 

menjadi objek framing seorang wartawan, yakni : judul berita, fokus 

berita, dan penutup berita. Judul berita di framing dengan menggunakan 

tehnik empati yaitu menciptakan “pribadi khayal” dalam diri khalayak, 

sementara khalayak diangankan menempatkan diri mereka seperti korban 

kekerasan atau keluarga dari korban kekerasan, sehingga mereka bisa 

merasakan kepedihan yang luar biasa. Kemudian, fokus berita diframing 

dengan tehnik asosiatif, yaitu mennggabungkan kebijakan aktual dengan 

fokus berita. Kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah penghormatan 
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terhadap perempuan. Dengan menggabungkan kebijakan tersebut dalam 

fokus berita, khalayak akan memperoleh kasadaran bahwa masih ada 

kekerasan bagi perempuan. 

Selanjutnya, penutup berita di framing dengan menggunkan tehnik 

packing, yaitu menjadikan khalayak tidak berdaya untuk menolak ajakan 

yang dikandung berita. Analisis framing bisa dilakukan dengan bermacam-

macam fokus dan tujuan, tentu saja karna hal ini berkaitan dengan 

berbagai definisi dan ruang lingkup framing sendiri yang cukup kompleks. 

 

E.6.3 Model analisis framing 

Terdapat dua rumusan atau model tentang perangkat framing yang 

kini kerap digunakan sebagai metode framing untuk melihat upaya media 

mengemas berita. Pertama, model Pan dan kosicki yang merupakan 

modofikasi dari dimensi operasional analisis wacana Van Dijk. Kedua, 

model Gamson dan Modigliani. Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki 

(1993) mengoperasionalisasikan empat dimensi structural teks berita 

sebagai perangkat framing: sintaksis, skrip, tamatik, dan retoris. Keempat 

dimensi structural ini membentuk semacam tema yang mempertautkan 

elemen-elemen semantik narasi berita dalam suatu koherensi global (sobur 

alex 2006:175). 

Rumusan atau model Gamson dan Modiglani didasarkan pada 

pendekatan konstruksionis yang melihat representasi media berita dan 

artikel, terdiri atas package interpretative yang mengandung konstruksi 
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makna tertentu. Didalam package ini tedapat dua struktur, yaitu core frame 

dan condensing symbols. Struktur pertama merupakan pusat organisasi 

elemen-elemen ide yang membantu komunikator untuk menunjukkan 

substansi isu yang tengah dibicarakan. Sedangkan struktur yang kedua 

mengandung dua substruktur, yaitu frame devaice dan reasoning device. 

F. Fokus Penelitian  

Penelitian ini difokuskan pada Harian Jawa Pos rubik Hot Papa 

edisi bulan April-Juni 2013 yang memuat pemberitaan tentang sosok pria 

dengan berbagai permasalahan dalam keluarga. 

Sosok pria yang dimaksud adalah pria dewasa yang telah 

berkeluarga dan mempunyai pekerjaan yang padat. Tetapi dibalik itu 

semua, mereka dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam 

keluarga secara bijak. Bukan hanya dinilai dari sisi keperkasaannya saja, 

melainkan penilaian ini didasarkan dari bagaimana pria tersebut 

memposisikan dirinya sebagai ayah dan suami yang ideal di wilayah 

publik maupun di wilayah domestik. 

G. METODE PENELITIAN 

G.1  Pendekatan Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif. Metode ini berusaha mengerti dan menafsirkan makna dari suatu 

teks dengan jalan menguraikan mengenai bagaimana media membingkai isu. 

Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa pada dasarnya framing merupakan 
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suatu metode yang digunakan untuk melihat cara bercerita media atas 

peristiwa tertentu. 

Penelitian kualitatif dengan metode analisis framing dan menggunakan 

paradigma konstruktivisme. Menurut paradigma konstruktivisme, realitas 

sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua 

orang yang biasa dilakukan oleh kaum klasik dan positivis. Paradigma 

konstruktivisme menilai perilaku manusia secara fundamental berbeda dengan 

perilaku alam, karena manusia bertindak sebagai agen yang mengkonstruksi 

dalam realitas sosial mereka, baik itu melalui pemberian makna ataupun 

pemahaman perilaku dikalangan mereka sendiri. 

Kajian paradigma konstruktivisme ini menempatkan posisi peneliti 

setara dan sebisa mungkin masuk dengan subjeknya, dan berusaha memahami 

dan mengkonstruksikan sesuatu yang menjadi pemahaman si subjek yang 

akan diteliti. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa penelitian dengan 

sifat kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai 

keadaan saat ini dan melihat kaitan kaitan\ data-data yang ada. Serta, sebagai 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

menuliskan 

Analisis Framing adalah salah satu alternatif dari analisis isi selain 

analisis isi kuantitatif yang dominan dan banyak dipakai. Jika analisis 

kuantitatif lebih menekankan pada pertanyaan “apa” (what), analisis Framing 

lebih melihat pada “bagaimana” (how) dari pesan atau teks komunikasi. 
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G.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang bertujuan 

membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta 

dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu (Kriyantono,2006:69).  Mengenai 

metode deskriptif dikemukakan oleh Isaac dan Michael seperti dikutip 

Jalaluddin Rakhmat sebagai berikut: 

“Metode deskriptif bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta 

atau karakteristik populasi atau bidang tertentu secara faktual dan 

cermat. Jadi, penelitian deskriptif bertujuan memaparkan situasi atau 

peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji 

hipotesis atau membuat prediksi”. 

 

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

framing untuk mencari bagaimana realitas yang dibentuk dan dikonstruksi 

oleh media. Analisis framing adalah strategi konstruksi dan memproses berita 

. perangkat kognisi yang digunakan dalam menkode informasi, menfsirkan 

peristiwa dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvesksi pembentukan 

berita (Pan,Kosicki, dikutip Eriyanto,2011:79). 

Konsep Framing sendiri dalam studi media banyak mendapat 

pengaruh psikologi dan sosiologi. Pendekatan psiologis terutama melihat 

bagaimana pengaruh kognisi seseorang dalam membentuk skema tentang diri, 

sesuatu atau gagasan tertentu. Sementara dari sosiologi, konsep framing 

dipengaruhi oleh pemikiran Erving Goffman, manusia pada dasarnya secara 

aktif mengklarifikasikan dan mengkategorisasikan pengalaman hidup ini agar 

mempunyai arti makna (Eriyanto,2011:82-83) 
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Penelitian ini menggunakan dasar penelitian analisis framing yang 

digunakan dalam mengalisis implementasi prinsip-prinsip jurnalisme dalam 

Majalah rubrik Hot papa edisi April-Juni 2013, adalah model framing yang 

dikemukakan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Pan dan kosicki 

membedakan dua hal yang berperan dalam penelitian analisis framing, yaitu 

factor psikologis dan sosiologis. Fakor psikologis menyangkut tentang 

kepribadian dan berbgai hal yang berasal dari dalam diri seseorang. 

Sedangkan factor sosiologis leih menekankan pada suatu struktur sosisla yang 

terbangun di lingkungan orang tersebut. 

G.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian adalah  rubrik hot papa 

ada harian jawa pos edisi April hingga Juni 2013, Untuk mendukung ruang 

lingkup penelitian ini, maka akan disertakan berbagai sumber lain yang 

terkait dengan pemberitaan pria dewasa pada rubrik hot papa di harian Jawa 

Pos. 

Table 1. Edisi yang akan digunakan dalam penelitian, yakni: 

Edisi Judul 

21 april 2013 Keluarga Hangat Pasangan Banker 

28 April 2013 Enam Anak Ramai-Rukun 

12 Mei 2013 Kalau Motret, Yang Dekat Rumah 

26 Mei 2013 Dari Laut, Udara, Balik Ke Darat 

2 Juni 2013 Sesi Curhat Sebelum Tidur 

9 Juni 2013 Jadi Bapak Lahir Bathin 

23 Juni 2013 Papa Terluka Sudah Biasa 
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G.4. Unit Analisis 

Dalam penelitian ini, unit analisis adalah kalimat atau paragraph dan 

dari beberapa paper trails (dalam sebuah pemberitaan media cetak paper 

trails ini biasanya ditunjukkan dalam sebuah gambar yang berupa, bagan, 

grafik, berbagai dokumen atau peraturan dan lain sebagainya dengan 

mencantumkan sumber dokumen tersebut) pada pemberitaan pria dewasa 

dalam rubrik hot papa pada edisi April-Juni 2013 di harian Jawa Pos. 

G.5  Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan pada Harian Jawa Pos rubrik Hot Papa 

edisi April-Juni 2013. Selanjutnya apabila data tersebut telah lengkap maka 

penelitian akan segera dilakukan pada waktu selanjutnya. Rubrik hot papa 

merupakan kumpulan-kumpulan kisah dari beberapa pria dewasa yang 

berawal dari zerro kemudian menjadi herro. Hal menarik itulah yang 

membuat banyak orang termotifasi setelah membaca kisah kisah inspiratif 

pria dewasa pada rubrik hot papa tersebut, serta hal itu pula yang membuat 

penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pemberitaan tersebut 

dikonstruksi melalui analisis framing. 

Pemilihan edisi pada bulan April-Juni tersebut juga merupakan sebuah  

hasil dari pra analisis dimana kisah-kisah inspiratif tersebut tidak terbit setiap 

hari, bahkan lebih bersifat random, namun pada edisi rentan tiga bulan 

tersebut terdapat keinstensifan penerbitan yang kemudian dijadikan sebagai 

ruang lingkup atau unit yang akan dianalisis oleh  penulis. 
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G.6  Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

dokumentasi. Teknik tersebut merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada. Sehingga dapat 

dipergunakan dalam penelitian tersebut serta untuk memperoleh dan 

melengkapi data yang diperlukan. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Data Primer adalah data yang diambil oleh peneliti yang berupa berita-

berita dari Harian Jawa Pos rubrik  Hot  Papa terkait pemberitaan sosok 

pria ideal dan sukses dalam rentang waktu bulan April-Juni 2013. 

2. Data Sekunder adalah data yang digunakan oleh peneliti berupa referensi 

buku, referensi penelitian, dan internet. 

G.7  Teknik Analisis Data 

Sugiono (2007:90) menyatakan bahwa melakukan analisis adalah 

pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya 

kreatif serta kemampuan inetektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang 

dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus 

mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis 

framing menurut Pan & Kosicki. Dalam tulisan mereka Framing Analysis: 

An Approach to News Discourse, Pan & Kosicki mengoperasionalisasikan 
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empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing, yaitu: 

sintaksis, skrip, tematik dan retoris. Keempat dimensi struktural tersebut 

membentuk semacam tema yang mempertautkan elemen-elemen semantik 

narasi berita dalam suatu koherensi global. Model ini berasumsi bahwa setiap 

berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. Frame 

merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam 

teks berita kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat 

tertentu kedalam teks secara keseluruhan. Frame berhubungan dengan 

makna. Bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa, dapat dilihat dari 

perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks. 

a) Struktur sintaksis bisa diamati dari bagan berita. Sintaksis berhubungan 

dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa pernyataan, opini, 

kutipan, pengamatan atas peristiwa ke dalam bentuk susunan kisah 

berita. Dengan demikian struktur sintaksis dapat diamati dari bagan 

berita (headline yang dipilih, lead yang dipakai, latar informasi yang 

dijadikan sandaran, sumber yang dikutip dan sebagainya).  

b) Struktur skrip melihat bagaimana strategi bercerita. Struktur ini melihat 

gaya bertutur yang dipakai wartawan dalam mengemas peristiwa. 

c) Struktur tematik berhubungan dengan cara wartawan mengungkapkan 

pandangannya atas peristiwa kedalam proposisi, kalimat, atau hubungan 

antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur ini 

akan melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan ke dalam bentuk 

yang lebih kecil. 
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d) Sedangkan struktur retoris berhubungan dengan cara wartawan 

menekankan arti tertentu. Dengan kata lain, struktur retoris melihat 

pemakaian pilihan kata, idiom, grafik, gambar yang digunakan untuk 

memberi penekanan pada arti tertentu (Sobur 2006:178). 

Tabel 2 Kerangka Framing Pan dan Kosicki 

 

 

STRUKTUR 

 

PERANGKAT 

FRAMING 

 

UNIT YANG DIAMATI 

 

SINTAKSIS: 

Cara wartawan 

menyusun fakta 

1. Skema Headline, lead, latar 

informasi, sumber, 

pernyataan, penutup 

SKRIP: 

Cara wartawan 

mengisahkan cerita 

2. kelengkapan berita 5W+1H 

TEMATIK: 

Cara wartawan 

menulis fakta 

3. Detail 

4. Maksud Kalimat 

5. Hubungan antar 

kalimat 

6. Nominalisasi 

7. Koheransi 

8. Bentuk Kalimat 

9. Kata Ganti 

 

Paragraf, Proporsi 

RETORIS: 

Cara wartawan 

menekankan fakta 

10.  Leksikon 

11. Gambar 

12. Metaphor 

13. Pengandaian 

Kata, Idiom, gambar/ 

foto, grafis 

Sumber : (Sobur 2006 : 176). 


